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NOTITIE 
  

  
datum 26 juni 2020 
  
aan Gemeente Goirle 

De heer J. Ludwig 
  
betreft Bergstraat 50 e.o. te Goirle, verder 

bedrijfsterrein HaVeP te Goirle 
  
opsteller Jan Dirk Hattink 
 

collegiale toets 

 

Marco van den Hoek 
 
telefoon 

 
06 – 5479 0936 

  
afdeling Team Metingen en Onderzoek 

  
zaaknummer 19101421 

  

 

Inleiding 
In de periode juli – september 2019 is door Antea Nederland B.V. een verkennend- en 

(actualiserend) nader bodemonderzoek en een verkennend asbestonderzoek (verder 
verkennend bodemonderzoek) uitgevoerd op de locatie Bergstraat 50, verder 
bedrijfsterrein HaVeP, te Goirle. Het onderzoek is in opdracht van VP grondexploitatie 
uitgevoerd door Antea Nederland B.V. (verder Antea) met projectnr. 0420418.105 en 
gerapporteerd d.d. 2 april 2020. De gemeente Goirle heeft aan de OMWB verzocht dit 
onderzoek te beoordelen. Op onderstaande situatieschets is de onderzoekslocatie 

opgenomen, zie grijs gearceerd gebied. 
 

Antea is een gecertificeerd bureau voor 
het uitvoeren van veldwerk (certificaat 

K86152). Het veldwerk in het kader van 
de BRL SIKB 2000, de protocollen 2001, 
2002 en 2018 is uitgevoerd door de 

heren J. Cadieguo en K.J.M. van Rens. 
Beide heren waren ten tijde van het 
veldwerk geregistreerd voor 
bovengenoemde BRL en onderliggende 
protocollen.  
 
De analyses van de grond en 

grondwatermonsters zijn uitgevoerd 
door Eurofins Analytico B.V. een gecertificeerd laboratorium (certificaat L010). De 
asbestanalyses zijn uitbesteed aan het hiervoor gecertificeerde laboratorium van Eurofins 
Omegam B.V. (certificaat L086). 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een vervolg op een reeds eerder uitgevoerd 

bodemonderzoek op 12 deellocaties ter plaatse van het plangebied groenblauwe zone 
Zuidrand Goirle, rapportnummer 420418.105, d.d. 3 mei 2019 van Antea. Zie het gebied 
binnen de rode contour op bovenstaande situatieschets. Dit onderzoek is reeds eerder 
beoordeeld door de OMWB, zie advies d.d. 9 december 2019. 
 

Aanleiding en doel 
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling 
(woningbouw) van het gebied.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is om de actuele bodemkwaliteit vast te 
leggen om het in kader van de voorgenomen herontwikkeling van het terrein de 
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gebruiksmogelijkheden van het terrein te bepalen. Het doel van het (actualiserend) nader 
bodemonderzoek is het actualiseren van de omvang van de eerder aangetoonde 
bodemverontreiniging.  

 

Het verkennend asbestonderzoek heeft als doel te bepalen of de bodem verontreinigd is 
met asbest. 
 

Locatiegegevens/historische informatie/onderzoeksstrategie 
Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen in het zuiden van de bebouwde kom van Goirle en betreft 
de bedrijfslocatie van Textielfabrieken H. van Puijenbroek B.V. (HaVeP) aan de Bergstraat 
50 te Goirle, inclusief de naastgelegen Watermolenstraat en perceel Bergstraat 36. De 
totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 60.000 m2.  
 
Op het perceel van HaVeP staan verschillende aan elkaar geschakelde bedrijfspanden waar 

textielbewerkende processen hebben plaatsvonden.  
 
Een groot deel van de panden is momenteel leegstaand. Het bedrijfsterrein is grotendeels 
bebouwd. Inpandig zijn betonvloeren dan/wel bedrijfsvloerplaten aanwezig. Het 

buitenterrein is deels verhard met klinkers, tegels, beton of betonplaten, deels halfverhard 
(parkeerplaats) en deels onverhard (gras en groen). Aan de westzijde van de locatie is 
een grondwal aanwezig. 

 
De bedrijfslocatie heeft zich vanaf het jaar 1900 tot 2003 steeds verder in zuidelijke 
richting uitgebreid.  
 
Aan de Bergstraat ten noorden van de onderzoekslocatie werden in de loop der jaren 
steeds meer woningen bijgebouwd en in het westen werd bedrijfsterrein Tijvoort ingericht 
met vele bedrijven.  

 
Aan de oost- en zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan respectievelijk een beek 
(Nieuwe Lei) en een open gebied met natuur- en landbouwgronden. 
 
De volgende percelen maken geheel of gedeeltelijk (ged.) deel uit van het 
onderzoeksgebied: gemeente Goirle, sectie B, nr. 6603 (ged.), 5259 (ged.), 2620, 6125 

en 6128 en sectie I, nr. 227. 

 
Historische informatie 
Tot het jaar 1865 heeft het terrein een agrarische functie gehad. In het jaar 1865 is HaVeP 
op het terrein begonnen met het produceren van (bedrijfs)kleding. De activiteiten hebben 
tot 2010 bestaan uit spinnen, weven en het veredelen van textiel.  
De huidige bedrijfsactiviteiten bestaan uit distributie en opslag van eindproducten. 

Daarnaast is op het huidige bedrijfsterrein een biomassacentrale aanwezig die warmte 
levert aan de fabriekslocatie en aan derden.  
 
Vanaf 1995 tot eind vorig jaar zijn in opdracht van HaVeP dan wel de gemeente Goirle een 
groot aantal bodemonderzoeken (verder bodemonderzoek) op of in de directe nabijheid 
van het bedrijfsterrein uitgevoerd. Voor een overzicht van deze bodemonderzoeken wordt 
verwezen naar par. 2.5.1 van het verkennend bodemonderzoek van  Antea  met projectnr. 

0420418.105 en gerapporteerd d.d. 26 september 2019. 
 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat op diverse plaatsen op het bedrijfsterrein 

bodemverontreiniging aanwezig is. De deellocaties zijn in het overzicht op de volgende 
bladzijde opgenomen, zie ook par. 2.7 van het verkennend bodemonderzoek van  Antea. 
 

De deellocaties zijn ook ingetekend op de situatietekening in het bovenstaande rapport 
met tekeningnr. 420418.105-S-2. 
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Onderzoeksstrategie 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: april 2016 
(Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) 
met gebruikmaking van de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in de bovenstaande 
tabel, dan wel een “maatwerk strategie”.  
 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform de NEN 5707+C2: 
december 2017 (Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 

grond).  
 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puin e.d. is uitgevoerd conform de NEN 
5897+C2: december 2017 'Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat). 
 

Binnen de gekozen onderzoeksstrategieën zijn per deellocatie boringen en peilbuizen 
geplaatst, zijn asbestinspectiegaten gegraven en zijn monsters genomen van de grond en 
het grondwater. De monsters zijn vervolgens geanalyseerd in een laboratorium op 
relevante parameters en de analyseresultaten zijn daarna getoetst aan de van toepassing 
zijnde normen en geïnterpreteerd. 
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In de onderstaande tabel zijn opgenomen de geplaatste boringen en gegraven 
asbestinspectiegaten. De beginnummers van de boringen en peilbuizen corresponderen 

met de deellocatie waar de boringen zijn geplaatst, zie ook par. 3.1 van het verkennend 

bodemonderzoek van  Antea  en onderstaande tabellen.   
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Resultaten bodemonderzoek 
Bodemopbouw 
De boven- en ondergrond op de gehele onderzoekslocatie (alle deellocaties) bestaat tot 
ca. 1,5 m-mv overwegend uit matig fijn zand dat matig siltig en zwak humeus is. Vanaf 
1,5 m-mv tot de maximale boordiepte van 5,5 m-mv (boring 603) wordt over het 
algemeen eveneens matig fijn zand, dat zwak tot matig siltig is, aangetroffen. De 
grondwaterstand is tijdens het plaatsen van de boringen waargenomen op een diepte 

variërend van 1,7 (diverse boringen)  tot 2,5 m-mv (boring 558). Tijdens het nemen van 
de grondwatermonsters stond de grondwaterstand op een diepte variërend van 1,67 
(peilbuis 881) tot 2,3 m-mv (peilbuis E02). 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Tijdens het plaatsen van de boringen en peilbuizen en het graven van de 

asbestinspectiegaten zijn de volgende zintuiglijke waarnemingen gedaan die (mogelijk) 
duiden op bodemverontreiniging, zie ook par. 4.1 van het verkennend bodemonderzoek 
van  Antea  en de tabellen op de volgende bladzijde. 
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Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat nagenoeg op alle deellocaties waarnemingen 
worden gedaan die duiden op bodemverontreiniging. Deze waarnemingen variëren van 
“sporen baksteen” tot “sterk kolengruishoudend”, “uiterst puinhoudend” en  “geel 

verfachtig materiaal”.  
 
Uit de veldmetingen voorafgaand aan het nemen van de grondwatermonsters blijkt dat de 
pH over het algemeen niet afwijkt van “normale” waarden. Alleen de pH op deellocatie 6 
is duidelijk veel hoger dan de “normale” waarden. Hetzelfde is het geval voor de gemeten 
waarden van het elektrisch geleidend vermogen (EGV) van het grondwater. De gemeten 

EGV-waarde wijkt over het algemeen niet af van de “normale” waarden. Alleen de EGV-
waarden gemeten op deellocatie 6 zijn duidelijk hoger dan de “normale” waarden. Een 
verklaring hiervoor is in het bestudeerde rapport niet opgenomen behalve de opmerking 
dat dit in lijn is met de op deze deellocatie eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. 

 
Uit de geplaatste boringen en gegraven gaten zijn monsters samengesteld die zijn 
geanalyseerd. Hieruit zijn conclusies getrokken die, in samenhang met het in het verleden 

uitgevoerde onderzoek, hieronder worden besproken. 
 
Grond 
In de volgende tabellen zijn opgenomen de monsters die genomen zijn op de betreffende 
deellocaties, de toetsingsresultaten aan de normen uit de Wet bodembescherming en de 
toetsingsresultaten aan de normen uit het besluit bodemkwaliteit, zie ook par. 4.2.2 van 
het verkennend bodemonderzoek van  Antea  en de tabellen op de volgende bladzijde. 

 
Opgemerkt wordt dat bij deellocatie 1 en 6 alleen grondwatermonsters zijn genomen. De 
resultaten van het onderzoek op deze deellocaties worden besproken bij de 
grondwaterverontreiniging. 
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Op basis van de bovenstaande tabellen kunnen op basis van de eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken en het nu beoordeelde bodemonderzoek de volgende conclusies 
worden getrokken: 

 
Deellocatie 1: B. Laboratorium 
Zie conclusies grondwaterverontreiniging. 
 
Deellocatie 2: F. Hotflue, artos 

Op deze locatie is aanwezig een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink en 

cadmium in de grond. De omvang van de grondverontreiniging hoger dan de 
interventiewaarde bedraagt ca. 500 m3. De sterke verontreiniging bevindt zich met name 
in de bovengrond (0 – 0,5 m-mv) en is plaatselijk nog aangetoond tot 1,1 m-mv. De 
globale interventiewaardecontour is weergegeven op de situatietekening in het rapport 
van het verkennend bodemonderzoek van Antea (tekening 420418.105-S-2).  
 
De laag onder de betonverharding voldoet op basis van de indicatieve toetsing aan het 

Besluit bodemkwaliteit plaatselijk aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’, ‘Niet 
toepasbaar > interventiewaarde’ of ‘Niet toepasbaar > Industrie’. 
 
Er is geen noodzaak om nader onderzoek uit te voeren, omdat de verontreiniging 
voldoende is ingekaderd. Voorafgaand aan de herontwikkeling van de locatie zal een 
bodemsanering moeten worden uitgevoerd.  
 

Deellocatie 3: G. Chemicaliënopslag 
Ter plaatse van deellocatie 3 bevinden zich weliswaar sterk verhoogde concentraties aan 

zink en nikkel in de grond, doch deze sterk verhoogde concentraties worden toegeschreven 
aan de verontreinigingen op de deellocaties 5 en 8, die locatie overschrijdend zijn. Zie 
hiervoor bij de deellocaties 5 en 8. Op deze deellocatie 3 bevindt zich dan ook geen geval 
van ernstige bodemverontreiniging.  

 
Ter plaatse van deze locatie is wel aanwezig een spot met zinkverontreiniging in de grond. 
Deze zinkverontreiniging is aanwezig tot een diepte van 1,0 m-mv en is afgeperkt. 
 
De bovengrond voldoet op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit 
aan de kwaliteitsklasse ‘Industrie’. De ondergrond voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Niet 
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toepasbaar > industrie’. Zeer plaatselijk voldoet de ondergrond aan de kwaliteitsklasse 
‘Achtergrondwaarde’. 
 

Bij de herontwikkeling van de locatie is het noodzakelijk zijn om een plan van aanpak op 

te stellen om de zinkverontreiniging (m.b.v. een XRF-meter) te verwijderen.  
 
Deellocatie 4: H. Bulkopslag olie 
De eerder aangetoonde verontreiniging met oliecomponenten in de grond is niet meer 
aangetoond.  
 

De bovengrond voldoet op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit 
aan de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ en plaatselijk aan de kwaliteitsklasse ‘Niet toepasbaar 
> Industrie’. 
 
De aangetoonde gehalten geven geen aanleiding voor het uitvoeren van nader onderzoek 
en/of sanerende maatregelen. 
 

Deellocatie 5: Watermolenstraat 
De eerder aangetoonde grondverontreiniging (zware metalen) is geactualiseerd.  

 
Ter plaatse van het zuidoostelijke deel van locatie is, als gevolg van de dempingen, sprake 
van sterke verontreinigingen met zink, cadmium en koper in de grond. Het betreft een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. De globale interventiewaardecontour is 
weergegeven op de situatietekening in het rapport van het verkennend bodemonderzoek 

van Antea (tekening 420418.105-S-2).  
 
De verontreiniging ligt gedeeltelijk op het HaVeP terrein en gedeeltelijk op openbaar 
gebied dat in eigendom van de gemeente Goirle is. De verontreiniging loopt verder over 
in de deelgebieden 3 en 8. Op het HaVeP terrein is de omvang van de sterke 
grondverontreiniging ca. 800 m3. De verontreiniging is aanwezig tot een maximale diepte 

van 3,0 m-mv. De omvang van de sterke grondverontreiniging op het terrein van de 
gemeente Goirle  bedraagt ca. 2.000 m3.  
 
De bovengrond voldoet op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit 
aan de kwaliteitsklassen ‘Industrie’ en ‘Niet toepasbaar > industrie’ en zeer plaatselijk aan 
de kwaliteitsklassen ‘Niet toepasbaar > interventiewaarde’ en ‘Achtergrondwaarde’.  

 

De ondergrond voldoet op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit 
aan de kwaliteitsklassen ‘Industrie’ en ‘niet toepasbaar > interventiewaarde’ en plaatselijk 
aan de kwaliteitsklassen ‘Achtergrondwaarden’. 
 
Er is geen noodzaak om nader onderzoek uit te voeren, omdat de verontreiniging 
voldoende is ingekaderd. Voorafgaand aan de herontwikkeling van de locatie zal een 
bodemsanering moeten worden uitgevoerd. 

 
Deellocatie 6: Zuidoostzijde bedrijfsterrein  
Zie conclusies grondwaterverontreiniging. 
 
De boven- en ondergrond voldoet op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
Bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarden’ 

 
Deellocatie 7: Parkeerplaats  

Op deze deellocatie zijn in de grond alleen licht verhoogde gehalten aan verontreinigende 
stoffen aangetoond.  
 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de zintuiglijk 
schone grond onder de puinlaag aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 

 
De resultaten geven geen aanleiding voor het uitvoeren van vervolgonderzoek en/of 
sanerende maatregelen. 
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Deellocatie 8: Overig terrein  
Op deze deellocatie zijn in enkele grondmonsters sterk verhoogd gehalten aan zware 
metalen (zink en cadmium) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK som-10, 

verder PAK) aangetoond. Deze verontreinigingen betreffen spots met 

bodemverontreiniging die in het kader van de herontwikkeling uit de bodem verwijderd 
moeten worden (m.b.v. een XRF-meter). 
 
Op deze deellocatie is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de 
grond. Bij de herontwikkeling van de locatie is het noodzakelijk om een plan van aanpak 
op te stellen voor werkzaamheden ter plaatse van de spots. De spots zijn weergegeven 

op de situatietekening in het rapport van het verkennend bodemonderzoek van Antea 
(tekening 420418.105-S-2).  
 
In de monsters genomen uit de opgeboorde grond van de boringen die ter plaatse van 
deellocatie 8 zijn geplaatst, in de omgeving van deellocatie 5, zijn verder sterk verhoogde 
gehalten aan zink en/of cadmium aangetoond. Deze sterk verhoogde concentraties zijn 
meegenomen binnen het geval van ernstige bodemverontreiniging van deellocatie 5. Zie 

verder deellocatie 5.  
 

Tijdens het onderzoek ter plaatse van deellocatie 8 is ook ter plaatse van een vermoedelijk 
gedempte sloot, waar in het verleden een verhoogd gehalte aan minerale olie is 
aangetoond, een grondmonster geanalyseerd op het gehalte aan minerale olie. Hierin zijn 
geen oliecomponenten aangetoond.  
 

Bij de overige boringen zijn alleen licht verhoogde gehalten in de grond aangetoond die 
geen aanleiding geven voor de noodzaak voor aanvullend onderzoek dan wel sanerende 
maatregelen.  
 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de bovengrond 
en de ondergrond op de locatie aan diverse kwaliteitsklassen, namelijk 

‘Achtergrondwaarden’, ‘Wonen’, ‘Industrie’, ‘Niet toepasbaar > Industrie’ en ‘niet 
toepasbaar > Interventiewaarde’. De locaties van de verschillende kwaliteitsklassen 
verschillen erg, het is niet mogelijk om een kwaliteitsklasse aan een specifiek gebied te 
geven. 
 
Grondwater 

Deellocatie 1: B. Laboratorium 

Zowel in het grondwateronderzoek uit 2008, het eindsituatieonderzoek uit 2012 en het 
huidige onderzoek zijn geen sterk verhoogde concentraties (>interventiewaarde) meer 
aangetoond aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl). Ter plaatse van het 
gehele bedrijfsterrein zijn in het verleden overwegend licht verhoogde concentraties aan 
VOCl in het grondwater aangetoond. Door de jaren heen zijn lokaal hogere concentraties 
aangetoond (met name tetrachlooretheen (PER)), die bij vervolgonderzoek niet zijn 
gereproduceerd. Het vermoeden bestaat dat sprake is van zeer plaatselijke puntbronnen 

met VOCl, veroorzaakt door incidenten in het verleden. Door natuurlijke verspreiding in 
het grondwater is sprake van een diffuse lichte verontreiniging in het grondwater met zeer 
plaatselijk matig verhoogde concentraties aan VOCl.  
 
Op basis van de gemeten concentraties in het grondwater over een periode van bijna 25 
jaar en het ontbreken van ondoorlatende lagen in de ondergrond is er geen noodzaak om 

nader onderzoek uit te voeren naar VOCL in de grond dan/wel het grondwater. De 
aangetoonde concentraties geven ook geen aanleiding voor het uitvoeren van sanerende 

maatregelen. 
 
Deellocatie 2: F. Hotflue, artos 
Op deze locatie is geen grondwaterverontreiniging aanwezig.  
 

Deellocatie 3: G. Chemicaliënopslag 
Op deze locatie is geen grondwaterverontreiniging aanwezig.  
 
Deellocatie 4: H. Bulkopslag olie 
Op deze locatie is geen grondwaterverontreiniging aangetoond.  
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Deellocatie 5: Watermolenstraat 
Ter plaatse van het zuidoostelijke deel van deze locatie is, als gevolg van de dempingen, 
sprake van sterke verontreinigingen met zink en cadmium in het grondwater. Ter plaatse 

is sprake van een geval van ernstige grondwaterverontreiniging. De globale 

interventiewaardecontour is weergegeven op de situatietekening in het rapport van het 
verkennend bodemonderzoek van Antea (tekening 420418.105-S-2).  
 
De grondwaterverontreiniging is gedeeltelijk aanwezig in de bodem op het HaVeP terrein 
en gedeeltelijk in de bodem van het openbare gebied in eigendom van de gemeente Goirle. 
De omvang van de sterke grondwaterverontreiniging op het terrein van HaVep bedraagt 

ca. 200 m3. De omvang van de sterke grondwaterverontreiniging op het terrein van de 
gemeente Goirle bedraagt ca. 200 m3 en is aanwezig tot een diepte van ca. 3,5 m-mv. 
 
Nader grondwateronderzoek is niet nodig, omdat de verontreiniging voldoende is 
ingekaderd. 
 
Deellocatie 6: Zuidoostzijde bedrijfsterrein  

De resultaten van het grondwateronderzoek met betrekking tot de VOCl-verontreiniging 
ter plaatse van deellocatie 1 en de resultaten van de overige bemonsteringen op deze 

parameters binnen andere deelgebieden bevestigen de resultaten uit het verleden met 
betrekking tot deze stofgroep.  
 
In peilbuis 602 is wel een sterk verhoogde concentratie aan koper aangetoond. Deze 
verontreiniging wordt beschouwd als een regionaal verhoogde achtergrondconcentratie. 

De verontreiniging is wel horizontaal doch niet in verticale richting afgeperkt. De omvang 
van de grondwaterverontreiniging aan koper (>interventiewaarde) beperkt zich 
vermoedelijk tot rondom de peilbuis en bedraagt circa 25-50 m3. De resultaten geven geen 
aanleiding voor het uitvoeren van vervolgonderzoek en/of sanerende maatregelen. 
 
Deellocatie 7: Parkeerplaats  

Op deze locatie is geen (sterke) grondwaterverontreiniging aangetoond.  
 
Deellocatie 8: Overig terrein  
Op deze deellocatie is vermoedelijk sprake van een gedempte sloot. In deze gedempte 
sloot is in het verleden een verhoogd gehalte aan minerale olie in de grond aangetoond. 
Tijdens het onderhavige onderzoek is een grondwatermonster genomen uit een 

stroomafwaarts gesitueerde peilbuis waarbij geen oliecomponenten werden aangetoond.  

 
In het grondwater van één peilbuis is een matig verhoogde concentratie aan cadmium 
aangetoond. De concentratie wordt beschouwd als een regionaal verhoogde 
achtergrondconcentratie.  
 
PFAS 
Ter plaatse van de deellocaties 2, 5 en 8 is onderzoek naar de aanwezigheid van poly- en 

perfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in de bovengrond 
verhoogde gehalten aan PFOS, PFOA en/of diverse individuele stoffen uit de PFAS-groep 
zijn aangetoond. GenX is niet aangetoond boven de detectielimiet.  
 
Indicatief getoetst aan de “Indicatieve Niveaus voor Ernstige bodemverontreiniging” blijkt 
dat er op grond van de vastgestelde concentratie aan PFOS en PFOA geen sprake is van 

ernstige bodemverontreiniging; de risicogrenswaarden in de grond worden niet 
overschreden. 

 
Indien de vastgestelde waarden worden getoetst aan de het “Tijdelijk handelingskader” 
d.d. 8 juli 2019 inclusief de geactualiseerde versie van d.d. 29 november 2019, dan blijkt 
dat de bovengrond indicatief voldoet aan de kwaliteitsklasse variërend van 
“Landbouw/natuur” en “Wonen/Industrie” en plaatselijk aan de kwaliteitsklasse “Niet 

toepasbaar > Industrie”. 
 
Asbest 
Ter plaatse van de deellocaties 2, 5, 7 en 8 is asbestonderzoek uitgevoerd. Alleen ter 
plaatse van deellocatie 2 is in een grondmonster een gehalte van 21 mg/kgds gewogen 
aan asbest in de fijne fractie aangetoond. In de fractie <0,5 mm is geen asbest 
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aangetoond. De resultaten geven geen aanleiding voor het uitvoeren van 
vervolgonderzoek en/of sanerende maatregelen. 
 

Conclusie bodemonderzoek 
De conclusie van het onderzoek is dat op het bedrijfsterrein van HaVeP op diverse plaatsen 
bodemverontreiniging aanwezig is. Op enkele plaatsen is deze verontreiniging ernstig in 
de zin van de Wet bodembescherming. Op deze plaatsen is de uitvoering van een 
bodemsanering verplicht; op de andere plaatsen waar sprake is van een spot is 
bodemsanering eveneens gewenst in het kader van de herontwikkeling van het terrein. 

De resultaten van het bodemonderzoek geven geen aanleiding voor het uitvoeren van een 
nader bodemonderzoek/vervolgonderzoek.  
 

Conclusie en advies OMWB 
Met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen kunnen wij instemmen.  

 
De bodemkwaliteit van de locatie is in voldoende mate onderzocht. Geadviseerd wordt 
voor deze locatie een saneringsplan op te stellen om alle aanwezige verontreinigingen uit 
de bodem te verwijderen en dit saneringsplan ter beoordeling aan het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming toe te sturen. Na de bedrijfsverplaatsing van HaVeP kunnen dan de 

bedrijfsgebouwen worden gesloopt en kan de bodemsanering worden uitgevoerd. Na de 

sloop van de bedrijfsgebouwen moet daarna nog wel aanvullend bodemonderzoek 
plaatsvinden; op deze plaatsen is tot nu toe namelijk onvoldoende onderzoek uitgevoerd.  
 
Verder wordt geadviseerd de bodemverontreiniging in het openbare gebied van de 
gemeente Goirle mee te nemen in het saneringsplan. Hierbij is het van belang dat overleg 
plaatsvindt tussen de gemeente Goirle en de eigenaren van HaVeP over de (verdeling van 
de) kosten van de bodemsanering. 

 
Indien grond wordt afgegraven  en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee 
te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking 
tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  
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1 Inleiding 

In opdracht van VP Grondexploitatie is door Antea Group in de periode januari – maart 2019 een 
verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het onderzoeksgebied 
‘Zuidrand Goirle’ te Goirle. 
 

Aanleiding 
De aanleiding voor het verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek is de voorgenomen 
herontwikkeling van het onderzoeksgebied. 

 
Doel 
Het doel van het verkennend (water)bodemonderzoek is de (water)bodemkwaliteit vast te leggen om 
het in kader van de voorgenomen herontwikkeling de gebruiksmogelijkheden van het terrein te 
bepalen. 
Het verkennend asbestonderzoek heeft als doel te bepalen of de bodem verontreinigd is met asbest. 
 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: april 2016 (Bodem – 
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek). 
Het waterbodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5720: december 2017 (Bodem – 
Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek). 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform de NEN 5707+C2: december 
2017 (Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond). 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform de NEN 5897+C2: december 
2017 'Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Deze rapportage is niet opgesteld ten behoeve van het bepalen van de geschiktheid van mogelijk 
toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende grond.  
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van 
het onderzoek binnen het plangebied beschreven. Gelijktijdig is ook een bodemonderzoek uitgevoerd 
bij het gebied dat grotendeels buiten het plangebied valt, maar waar een grondruil tussen Van 
Puijenbroek en Thebe gaat plaatsvinden. Omdat een deel van die grond wel binnen het plangebied ligt, 
is het gehele rapport als separate bijlage (bijlage 15) aan dit rapport toegevoegd.  
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Landbodem 
Bij toepassing van de NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897, moet een hypothese worden opgesteld 
omtrent de aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). 
 
De aanleiding tot het vooronderzoek is:  
- Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 

bodemonderzoek. 
 
Waterbodem 
Voor het onderzoek ter plaatse van de te onderzoeken waterlopen (De Nieuwe Ley en De Oude Ley) 
alsmede enkele greppels en sloten langs de wandel- en rijpaden in het onderzoeksgebied zijn de 
richtlijnen uit de NEN 5720 (Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
onderzoek, december 2017) gevolgd. 
Voor de waterbodems van de Nieuwe Ley en Oude Ley is een vooronderzoek uitgevoerd aan de hand 
van de NEN 5717 “Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek” (december 2017).  
 
In dit hoofdstuk worden de bij de aanleiding behorende onderzoeksaspecten besproken. In bijlage 2 
worden deze onderzoeksaspecten onderbouwd met de antwoorden op de verplichte onderzoeksvragen 
 
In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.  
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Website, contactpersoon of archief Datum raadplegen 

Gemeente Goirle: milieuarchief Mevr. W. Snels  21-1-2019 

Gemeente Goirle: tankarchief Mevr. W. Snels 21-1-2019 

Gemeente Goirle: bouwarchief Mevr. M. Maas 28-2-2019 

Waterschap De Dommel Dhr. M. van Lokven 8-2-2019 

Omgevingsrapportage noord Brabant https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/ 21-1-2019 

Topotijdreis.nl www.topotijdreis.nl 3-1-2019 

Bodemloket.nl www.bodemloket.nl  3-1-2019 

Kadaster www.kadaster.nl  15-11-218 

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidelijke rand van Goirle op de overgang van de bebouwde kom 
naar de agrarische gronden in het beekdal van de Ley.  
Het plangebied wordt aan de noordoostzijde begrenst door de woningen aan de Bergstraat, aan de 
noordzijde door de terreinen van de firma’s HaVeP, Van Besouw en Huize Anna-watermolen en de 
bebouwing van Thebe. Aan de oostelijke zijde is de locatie begrenst door De Vosserijten en aan de 
zuidelijke zijde grenst het onderzoeksgebied aan enkele landbouwpercelen en de Nieuwe Ley. 
 
Binnen het gebied is sprake van de huidige watergangen de Nieuwe Ley, die men voornemens is te 
verleggen en de Oude Ley. Het gebied bestaat verder grotendeels uit landbouwgrond, waarbij het 
gebied doorkruist wordt door enkele onverharde paden. 
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Een gedeelte van het terrein van Thebe behoort eveneens tot de onderzoekslocatie. Vanwege een 
voorgenomen grondruil met een terreingedeelte van Van Puijenbroek is voor deze deellocatie een 
separaat rapport opgesteld dat in z’n geheel als bijlage 15 aan dit rapport is toegevoegd. Het terrein van 
HaVeP valt niet binnen het onderzoeksgebied, maar grenst wel aan meerdere zijden van het 
onderzoeksgebied.  
 
De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 15,5 ha.  
 
De hieronder genoemde percelen maken geheel of gedeeltelijk (ged.) deel uit van het 
onderzoeksgebied.  
 

- B 4265 - B 5259 ged. - B 6384 ged. - I 67 ged. - I 226 ged. 
- B 4738 - B 6126 - B 6433 ged. - I 69 ged. - I 227 
- B 5108 ged. - B 6204 - B 6603 ged. - I 88 ged. - I 228 
- B 5258 - B 6205 ged. - B 6996 - I 90 ged. - I 229 ged. 

 
De ligging van het onderzoeksgebied is weergegeven op overzichtstekening 420418.05-O-1. De ligging 
van de huidige lokale situatie is weergegeven op tekening 420418.05-O-2 en de toekomstige situatie is 
weergegeven op tekening 420418.05-O-3. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 12. 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  
 
Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- Freatische grondwaterstand: ca.1,8 m -mv. 
- Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordoostelijk 
- Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, de locatie wordt doorkruist door de 

waterlopen (beken) “De Nieuwe Ley” en “De Oude Ley” 
- Voorkomen van brak/zout grondwater: nee 
- Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee 
- Ophogingen/dempingen/bodemvreemde lagen bekend?: Op de onderzoekslocatie is ten westen 

van het HaVeP terrein een grondwal aanwezig. 
- Is het grondwatersysteem beïnvloed door menselijk handelen (drainage, bemalingen, 

onttrekkingen, infiltratie)?: voor zover bekend geen beïnvloeding. 
 
De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-TNO) en 
de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 

2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Bodemonderzoeken/beschikkingen 
In 2014 is door Antea Group een historisch onderzoek uitgevoerd voor projectgebied Bergstraat 20 ong. 
te Goirle (kenmerk: 236126, december 2014). Een groot gedeelte van het toen onderzochte terrein 
maakt ook deel uit van de huidige onderzoekslocatie, zie figuur 2.1. De resultaten van eerder 
uitgevoerde bodemonderzoeken die beschreven staan in het historisch onderzoek uit 2014 zijn 
opgenomen in het voorliggende onderzoek. Op 3 januari 2019 is navraag gedaan bij de gemeente Goirle 
voor nieuwe bodeminformatie sinds 2014 en voor de gebieden die in 2014 niet meegenomen zijn. 
Maandag 21 januari 2019 heeft een medewerker van de gemeente Goirle laten weten dat voor het 
gebied één nieuw onderzoek bekend is sinds 2014. In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de 
resultaten van dit onderzoek 
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Figuur 2.1: Huidige onderzoekslocatie (rode contour), gebied historisch onderzoek 2014 (blauw vlak)  

 
Ter plaatse van het bedrijfsterrein van HaVeP, Bergstraat 50, zijn diverse bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Het terrein van HaVeP valt niet binnen het onderzoeksgebied, maar grenst wel aan 
meerdere zijden van het plangebied. Om deze reden zijn de resultaten van uitgevoerde onderzoeken ter 
plaatse van het HaVeP terrein wel hieronder beschreven.  
Van het overig terrein zijn bij de gemeente Goirle vrijwel geen gegevens over de bodemkwaliteit of de 
aanwezigheid van (voormalige) verdachte activiteiten bekend.  
 
Van het terrein direct oostelijk van het HaVeP terrein is een bodemonderzoek uit 2008 bekend: 
 
Verkennend bodemonderzoek Bergstraat 26 Goirle, Oranjewoud, kenmerk 180946, 
d.d. 14 mei 2008 
De onderzoekslocatie betreft het Kerklaantje en achterliggend terrein. Aanleiding tot het onderzoek is 
een eventuele verkoop van het terrein. Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek is een 
vooronderzoek uitgevoerd. Uit schriftelijke informatie van de gemeente Goirle (dhr. R. van den Bosch, 
brief d.d. 26 maart 2008) blijkt dat in de gemeentelijke archieven geen gegevens bekend zijn met 
betrekking tot het perceel Bergstraat 26 of de directe omgeving (binnen straal van 50 m.), die erop 
kunnen wijzen dat de bodem ter plaatse verontreinigd is of dat er een ondergrondse tank aanwezig is 
(geweest). Bij dit onderzoek zijn de voormalige bleekloods en de bezinkbassins als verdachte locaties 
aangemerkt. In de grond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters gemeten en in 
het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties gemeten. De resultaten vormen geen 
belemmering voor het gebruik van de locatie ten behoeve van woningbouw. 
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Van het terrein direct (zuid)oostelijk van het HaVeP terrein, zijn een bodemonderzoek en 
saneringsevaluatie uit 2003 bekend: 
 
Verkennend en aanvullend milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van de Watermolenstraat te 
Goirle, UDM, kenmerk 02.02.223, d.d. 6 januari 2003 
De onderzoekslocatie betreft de Watermolenstraat (nabij 9). Aanleiding tot het onderzoek is de 
voorgenomen reconstructie van de riolering. Ter plaatse van het onderzoeksterrein is circa 480 m3 
grond sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood en zink. De totale omvang van de verontreiniging is 
niet bekend. Naar verwachting is circa 3.500 m3 grond verontreinigd. Het freatisch grondwater is licht 
verontreinigd met cadmium, zink, xylenen en tetrachlooretheen. 
 
Evaluatie deelsanering aan de Watermolenstraat te Goirle, UDM, kenmerk 03.02.042, d.d. 4 november 
2003 
Ter plaatse van geplande reconstructiewerkzaamheden in de openbare weg is de verontreinigde grond 
ontgraven en schone aanvulgrond toegepast (over circa 366 m3). Ter plaatse van de putwanden- en 
bodem zijn sterke restverontreinigingen achtergebleven. Gezien de sterke restverontreiniging zich in de 
ondergrond bevindt zijn er geen risico's voor het gebruik als 'infrastructuur'. Uitloging van de 
verontreinigde grond naar de schone aanvulgrond is daarbij wel mogelijk. 
 
Bodemonderzoeken HaVeP 
In de periode 1996 - 2015 zijn diverse bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd op het 
bedrijfsterrein van HaVeP. Hieronder staan de resultaten van de onderzoeken samengevat.  
 
- Verkennend bodemonderzoek op het bedrijfsterrein aan de Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, 

kenmerk 8245-72983, d.d. april 1995 
- Nader bodemonderzoek bedrijfsterrein Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 8245-75031, 

d.d. 21 november 1996 
- Nader bodemonderzoek ter plaatse van de Bergstraat 50 te Goirle, Fugro, kenmerk 89010029, d.d. 

14 januari 2002 
- Aanvullend nader bodemonderzoek voormalige afleverzuil Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, 

kenmerk 3509-114854, d.d. september 2003 
- Evaluatierapport grond- en grondwatersanering vml. afleverzuil bedrijfsterrein Bergstraat 50 te 

Goirle, Oranjewoud, kenmerk 4910-147975, d.d. 8 augustus 2007 
- Rapportage grondwatermonitoring vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen Bergstraat 50 te Goirle, 

Oranjewoud, kenmerk 180942, d.d. 6 juni 2008 
- Actualisatie bodemonderzoek deellocaties G en V Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 

180942, d.d. 12 december 2008 
- Eindsituatie onderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 236126EIND, d.d. 31 

augustus 2012 
 
Uit bovengenoemde onderzoeken komt naar voren dat ter plaatse van diverse deellocaties sterke 
grond- en grondwaterverontreinigingen zijn aangetroffen. De deellocaties betreffen: 
1. Een voormalige ondergrondse benzinetank met afleverzuil: sterke grond- en 

grondwaterverontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten. 
2. Een bovengrondse HBO-tank: een sterke grondverontreiniging met minerale olie 
3. Een voormalige drukkerij: een sterke grondwaterverontreiniging met tetrachlooretheen (PER) en 

zink 
4. Een demping op het (zuid)oostelijke terreindeel: een sterke grond- en grondwaterverontreiniging 

met zware metalen.  
 
 



Rapport 
Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle 
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  
 

 

Blad 8 van 41 

 
 

Ad 1: 
In 2007 heeft ter plaatse van de voormalige ondergrondse benzinetank met afleverzuil een 
bodemsanering plaatsgevonden. Tijdens de sanering is totaal 1.239,52 ton met oliecomponenten en 
vluchtige aromaten verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. De grondsanering wordt als afgerond 
beschouwd (gesaneerd tot < tussenwaarde). Daarnaast is in totaal is ca. 29.000 m3 grondwater 
onttrokken. In het diepere grondwater zijn na afloop van de saneringswerkzaamheden nog marginale 
verhogingen aan benzeen gemeten. De grondwatersanering wordt hiermee als afgerond beschouwd. 
 
Ad 2: 
In 2008 heeft een actualisatie onderzoek plaatsgevonden ter plaatse van de bovengrondse HBO-tank. De 
verontreiniging met minerale olie in de bovengrond ter plaatse van (voormalige) bovengrondse HBO-
tanks heeft zich niet verspreid tot in het grondwater. 
 
Ad 3: 
Plaatselijk zijn sterk verhoogde concentraties aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) 
gemeten, voortkomend uit calamiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden. De betreffende 
verontreinigingen worden middels biologische afbraak verwijderd. Bij een onderzoek in 2008 zijn de in 
eerder onderzoek aangetoonde verhoogde concentraties aan VOCl niet meer aangetoond. Plaatselijk 
zijn in het grondwater marginale overschrijdingen van de tussenwaarde voor tetrachlooretheen (PER) en 
vinylchloride (VC) gemeten. Verder zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan PER, cis-1,2-
dichlooretheen (CIS) en VC gemeten. Aangezien CIS en VC afbraakproducten van PER zijn, duidt erop dat 
biologische afbraak van gechloreerde ethenen plaatsvindt. 
 
Ad 4: 
Een deel van deze verontreiniging is in 2003 reeds gesaneerd, zie de voornoemde rapporten inzake de 
Watermolenstraat van UDM. In 2008 heeft een actualisatie onderzoek plaatsgevonden ter plaatse van 
het meest (zuid)oostelijke terreindeel van het terrein van HaVeP. Hier zijn sterk verhoogde 
concentraties aan zware metalen in het grondwater aangetoond. De omvang van de 
grondwaterverontreiniging is niet bekend.  
 
Bij de onderzochte deellocaties die grenzen aan het huidige plangebied zijn tijdens het eindsituatie 
onderzoek uit 2012 bijmengingen met baksteen, puin en/of kolengruis waargenomen. In de grond zijn 
maximaal licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en/of PAK aangetoond en in het 
grondwater maximaal licht verhoogde concentraties aan barium, naftaleen, CIS en/of VC. 
    
Verkennend bodemonderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 3509-114855, d.d. 7 juni 
2002 
Aanleiding tot het onderzoek vormt voorgenomen nieuwbouw op het zuidwestelijke terreindeel van 
HaVeP. In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zink, PAK, EOX en minerale olie 
aangetoond en in het grondwater maximaal een licht verhoogde concentratie aan CIS. 
 
Verkennend en nader bodemonderzoek Bergstraat 50 (gedeeltelijk) te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 
236126, d.d. 3 december 2010 
In de grond ter plaatse van de voormalige chemicaliënopslag en het voormalige oliehok 
(<50 m westelijk van Watermolenstraat 94a) is een sterke verontreiniging met zink gemeten. De omvang 
van de sterke verontreiniging wordt geraamd op ca. 20 m3. Derhalve is geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
In de grond en in het grondwater zijn verder maximaal licht verhoogde concentraties gemeten. 
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Verkennend bodemonderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Antea Group, kenmerk 236126, 
d.d. 4 februari 2015 
Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen realisatie van een overkapping ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. In de puinhoudende bovengrond en in de zintuigelijk schone 
ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de onderzochte parameters gemeten. In het grondwater 
zijn licht verhoogde concentraties aan molybdeen en per gemeten. 
 
Bodemloket 
Op het Bodemloket worden alle uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen in Nederland in kaart 
gebracht die bij het bevoegd gezag (gemeente, provincie, Omgevingsdienst) bekend zijn. Ook laat 
Bodemloket zien waar mogelijk bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Mogelijk dient 
op deze locaties in de toekomst nog bodemonderzoek plaats te vinden, als de aard van de activiteiten 
daar aanleiding toe geeft.  
 
Binnen de onderzoekslocatie zijn volgens bodemloket geen onderzoeken bekend. Aangrenzend en nabij 
de onderzoekslocatie zijn enkele onderzoeken bekend. Deze onderzoeken zijn in de beschreven 
bodemrapporten reeds genoemd. Buiten het terrein van HaVeP staan op twee adressen verdachte 
activiteiten geregistreerd: 

5. Bergstraat 4: Was- en strijkinrichting en opslag van aldehyden, ethers, esters of ketonen; 
6. Bergstraat 32: Benzine-service-station en smederij. 

 
Figuur 2.2: Overzicht uitgevoerde onderzoeken BodemLoket 

 
Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
Op de bodemkwaliteitskaart van de site van bodemkwaliteitskaart Midden-& West-Brabant (Antea 
Group) is zichtbaar dat voor het volledige onderzoeksgebied zowel de bovengrond als de ondergrond 
voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). In figuur 2.3 zijn uitsnedes uit de 
bodemkwaliteitskaart voor de boven- en ondergrond weergegeven. 
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Bovengrond 

 

 

 

Ondergrond  
Figuur 2.3: Uitsnedes uit de bodemkwaliteitskaart voor de boven- en ondergrond van bodemkwaliteitskaart Midden-& West-
Brabant (Antea Group) 

 
Bodemfunctieklassekaart 
Op de bodemfunctieklassenkaart van de site van Bodemkwaliteitskaart Midden-& West-Brabant (Antea 
Group) heeft het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied de functieklasse Landbouw/Natuur. Twee 
kleinere gedeelten voldoen aan de functieklassen Industrie en Wonen. In figuur 2.4 is een uitsnede uit 
de bodemfunctieklasse kaart weergegeven. 
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Figuur 2.4: Uitsnede uit de bodemfunctieklassenkaart van bodemkwaliteitskaart Midden-& West-Brabant (Antea Group)  

 
Overige historische gegevens 
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de verbranding of 
stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van asbest, 
verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, aanvullingen (behalve de grondwal op het terrein ten 
westen van HaVeP), afzetting van bodemvreemd materiaal en onbetrouwbaarheden of 
tegenstrijdigheden. 

2.5 Gebruik en beïnvloeding van de locatie door gebruik 

2.5.1 Voormalig, huidig en toekomstig gebruik 

Tankarchief 
Volgens de gemeente Goirle komt het plangebied niet voor in het tankarchief.  
 
Bouwarchief 
Uit de verzamelde informatie, o.a. topotijdreis.nl, blijkt dat binnen het plangebied alleen sprake is van 
een paardenstal en dat het overige terreindeel, voor zover bekend, altijd onbebouwd is geweest. 
 
Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving plaatsgevonden. 
 
Historische kaarten  
De website www.topotijdreis.nl is gebruikt om na te gaan hoe het terrein en de omgeving van het 
plangebied zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. In bijlage 2 zijn uitsnedes uit diverse topografische 
kaarten uit www.topotijdreis.nl weergegeven.  
 
Uit die kaarten blijkt dat het gebied onbebouwd is gebleven, met uitzondering van een paardenstal die 
nog steeds aanwezig is. 
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De grootste verandering in het plangebied is de ligging van watergang de Ley. In de figuren 2.5 t/m 2.7 is 
de ligging van oude waterlopen en de nieuwe waterloop (De Nieuwe Ley) weergegeven. Tot eind jaren 
‘30 van de vorige eeuw stroomde de watergang door het huidige HaVeP terrein en erg meanderend ten 
zuiden van het huidige HaVep terrein. Begin jaren ‘50 van de vorige eeuw is de nieuwe waterloop van de 
Ley aangelegd (zie figuur 2.6) en is de voormalige meanderende Ley gedempt. De voormalige ligging is 
als kadastrale grens/gemeentegrens op de topografische kaarten weergegeven. In 1958 is de 
oorspronkelijke watergang ter plaatse van het terrein van HaVeP gedempt en sindsdien stroomt het 
water door de Nieuwe Ley.  
 

 
Figuur 2.5:  Oorspronkelijke ligging oude waterlopen (1924) 
 

 
Figuur 2.6: Oorspronkelijke met nieuwe ligging waterlopen (1951)  
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Figuur 2.7:  Nieuwe ligging de Nieuwe Ley (1980) 

  
In de nabije toekomst zal het gebied herontwikkeld worden en zal onder andere woningbouw worden 
gerealiseerd. 

2.6 Waterbodem 

Voor waterbodemonderzoek dient volgens de NEN 5717:2017, hoofdstuk 5.2, altijd een basis 
milieuhygiënisch vooronderzoek volgens bijlage A, tabel A.1 te worden uitgevoerd om voorinformatie te 
verzamelen. Voor het verzamelen van deze informatie is navraag gedaan bij de waterbeheerder 
(Waterschap De Dommel) en is gebruik gemaakt van Bodemloket en Globespotter. De verzamelde 
informatie is weergegeven in bijlage 2.  
 
Onderstaande informatie is verkregen bij Waterschap De Dommel. 
 
Nader waterbodemonderzoek zandvang Voorste Stroom te Oisterwijk, Tauw, kenmerk R001-
3851362CPM-D01-E, d.d. 27 oktober 2000 
Bij dit rapport is een uitgebreid vooronderzoek beschreven, waarbij ook gekeken is naar potentiële 
verontreinigingsbronnen stroomopwaarts van de zandvang in de Voorste Stroom te Oisterwijk. De 
Nieuwe Ley ligt stroomopwaarts van de Voorste Stroom en uit het rapport blijkt dat alle geregistreerde 
lozingspunten met een WVO-vergunning zich stroomafwaarts van de Nieuwe Ley bevinden ten opzichte 
van het plangebied. Uit de inventarisatie blijkt dat stroomopwaarts van de Nieuwe Ley ten opzichte van 
het huidige plangebied twee voormalige stortplaatsen met bedrijfsafval zijn gelegen: locatie 
Roovertsedijk en locatie Breehees beide te Hilvarenbeek. In het rapport is aangegeven dat niet is uit te 
sluiten dat de stortplaatsen directe invloed hebben op de kwaliteit van het slib.  
 
Verkennend milieukundig waterbodemonderzoek aan De Nieuwe Ley te Goirle-Tilburg, UDM, kenmerk 
03.02.393, d.d. 15 januari 2004 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herinrichting van De Nieuwe Ley op vijf 
locaties. Deze vijf deellocaties liggen alle stroomafwaarts ten opzichte van het huidige plangebied, 
waarbij deellocatie 1 (locatie Leeuwenhoeve) nog het dichtste bij het huidige plangebied ligt in de 
gemeente Goirle. Bij deellocatie 1 zijn vijf boringen verricht. Bij toetsing van de resultaten aan de Vierde 
Nota Waterhuishouding is sprake van klasse 0 en klasse 1 slib en mag verspreid worden op het 
aangrenzende perceel. 



Rapport 
Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle 
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  
 

 

Blad 14 van 41 

 
 

 
Nader waterbodemonderzoek Nieuwe Ley, Tijhuis Ingenieurs B.V., kenmerk Y08007, d.d. april 2008 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van geplande (onderhouds)baggerwerkzaamheden aan de 
zandvang in De Nieuwe Ley die juist stroomopwaarts van het plangebied ligt. Hierbij zijn tien boringen 
verricht in de zandvang. Bij toetsing van de resultaten aan de Vierde Nota Waterhuishouding is sprake 
van klasse 1 en klasse 2 slib en mag het slib verspreid worden op het aangrenzende perceel. Op basis 
van de indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit blijkt dat één monster als ‘niet verspreidbaar’ is 
aangemerkt en alle overige monsters als ‘verspreidbaar’. Verder blijkt dat de bodemkwaliteitsklasse van 
de onderzochte monsters varieert van klasse ‘Achtergrondwaarde’ tot klasse ‘Industrie’. 
 
Verkennend waterbodemonderzoek 4 trajecten waterschap De Dommel, Tauw, kenmerk AQ2014-062, 
d.d. 24 oktober 2014 
Eén van de vier trajecten betreft de zandvang in de Nieuwe Ley juist stroomopwaarts van het 
plangebied. In deze zandvang zijn 10 boringen verricht. De onderzochte sliblaag voldoet aan klasse B bij 
toepassen in oppervlaktewater, aan de klasse ‘Industrie’ bij toepassen op landbodem en is 
verspreidbaar bij verspreiden op aangrenzend perceel. 
 
Uit de verzamelde gegevens komt naar voren dat regionaal historische verontreinigingen bekend zijn 
met chroom als gevolg van de leerlooierij-industrie. In beekdalen kunnen van nature verhoogde 
arseengehalten aanwezig zijn.  

2.7 Asbest  

Voor zover bekend is er voor de locatie geen sprake van (voormalige) asbestverdachte activiteiten. Op 
de locatie zijn wel enkele wandel- en rijpaden aanwezig die mogelijk zijn voorzien van een 
asbesthoudende halfverharding.  

2.8 Terreinverkenning 

Bodem  
Voor het project is het terrein in de afgelopen jaren meerdere malen door medewerkers van Antea 
Group bezocht. Onder andere op 6 december 2018 is door Antea Group een terreinverkenning 
uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen. Foto’s van de terreininspectie zijn 
opgenomen in bijlage 12. Binnen het onderzoeksgebied zijn meerdere watergangen en wandel- en 
rijpaden aanwezig. Daarnaast is ten westen van terrein van HaVeP een grondwal aanwezig. 
 
Waterbodem 
Tijdens de terreininspectie bij aanvang van de veldwerkzaamheden zijn geen verdachte activiteiten of 
lozingen waargenomen bij de te onderzoeken sloten. 

2.9 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein.  
 
Op basis van het vooronderzoek en de voorgenomen werkzaamheden zijn de in onderstaande tabel 
opgenomen deellocaties te onderscheiden. 
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Tabel 2.2: Overzicht deellocaties 

Deellocatie (oppervlakte in m2 of in ha, lengte in m) Hypothese Strategie 1)  

1. Huidige watergang De Nieuwe Ley (ca. 700 m) Onverdacht 3) NEN 5720: LN 

2. Huidige watergang  De Oude Ley (ca. 370 m) Onverdacht 3) NEN 5720: LN 

3. Toekomstige situering De Nieuwe Ley (ca. 700 m) Onverdacht NEN 5740: ONV-L 

4. Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley (ca. 400 m) Onverdacht NEN 5740: ONV-L 

5. Terreinen van Van Puijenbroek en Thebe (ca. 3.300 m2) 2) Onverdacht NEN 5740: ONV-NL 

6. Grondwal 3) (ca. 2.900 m2) Onverdacht Depot 

7. Wandel- en rijpaden (ca. 2.750 m2 / ca. 1.100 m) Verdacht NEN 5740: VED-HE-L 
NEN 5707: VED-HE 

8. Huidige sloten (ca. 900 m) Onverdacht NEN 5720: LN 

9. Nieuw aan te leggen sloten (ca. 350 m) Onverdacht NEN 5740: ONV-L 

10. Oude waterlopen (ca. 620 m) Verdacht  NEN 5740: VED-HE-L 

11. Overig terrein landbouwgronden (ca. 12,5 hectare) Onverdacht NEN 5740: ONV-GR-NL 

12. Vleermuistoren (ca. 450 m2) Onverdacht NEN 5740: ONV-NL 

1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 
 ONV-NL  : Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie 
 ONV-L  : Onderzoeksstrategie voor een onverdachte lijnvormige locatie 
 ONV-GR-NL : Onderzoeksstrategie voor een grootschalig niet-lijnvormige onverdachte locatie 
 VED-HE-NL : Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting,   heterogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 
 VED-HE-L : Onderzoeksstrategie voor een verdachte lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen  

    verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 
 LN  : Lintvormig water, normale onderzoeksinspanning 

2) Deellocatie 5 maakt slechts voor een klein gedeelte deel uit van het plangebied. Vanwege de voorgenomen grondruil tussen 
Van Puijenbroek en Thebe, waar deze grond bij betrokken is, is voor deellocatie 5 een separaat rapport opgesteld. Zie bijlage 
15. 

3) De grondwal wordt als een depot gezien en zal indicatief worden onderzocht. Uitgangspunt is dat deze geen  
bijmengingen met puin bevat en derhalve onverdacht is voor asbest. 

 

Toelichting op de onderzoeksstrategieën: 
De meeste deellocaties liggen in landbouwgebied dat uit topografische kaarten ook altijd 
landbouwgebied is geweest. Er hebben geen woningen of gebouwen gestaan en er zijn geen 
aanwijzingen van bodembedreigende activiteiten die in het gebied hebben plaatsgevonden. Ook uit de 
archieven van de gemeente zijn geen aanwijzingen gevonden van potentieel bodembedreigende 
activiteiten in het landbouwgebied. Landbouwgebieden (met uitzondering van boomgaarden) worden 
derhalve altijd als onverdacht beschouwd. Boomgaarden zijn specifiek verdacht op bestrijdingsmiddelen 
(OCB’s), maar er zijn geen boomgaarden aanwezig (geweest) binnen het onderzoeksgebied.  
 
Op basis hiervan zijn de deellocaties 3, 4, 5, 9, 11 en 12 als onverdacht beschouwd. Deellocatie 6 is 
onverdacht, omdat deze grond afkomstig van eigen terrein dat eerder is onderzocht en geen 
verontreinigingen bevat. Deellocatie 7 is wel verdacht, omdat niet bekend is welk funderingsmateriaal 
onder de wandel- en rijpaden is toegepast en waar dit materiaal vandaan komt. Deellocatie 10 is 
verdacht, omdat in het verleden mogelijk verontreinigde stoffen zijn geloosd die in het sediment zijn 
achtergebleven. 
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De deellocaties 1, 2 en 8 (waterbodems) zijn eveneens als onverdacht beschouwd, omdat de 
landbouwgebieden rondom deze deellocaties niet verdacht zijn en ook niet op OCB’s (immers geen 
boomgaarden). Daarnaast zijn bij eerder verricht waterbodemonderzoek in 2008 bij de zandvang juist 
stroomopwaarts van het onderzoeksgebied geen noemenswaardig verhoogde gehalten aan OCB's 
gemeten. Nikkel was daarin de bepalende parameter. Tevens is voorafgaand aan het onderzoek bij het 
Waterschap navraag gedaan of er specifieke verdachte parameters zijn waar rekening mee moet 
worden gehouden en daaruit kwam alleen de parameter chroom naar voren en geen OCB's.  
 
De bij eerder onderzoek aangetoonde sterke verontreinigingen met zware metalen in de 
Watermolenstraat is bij dit onderzoek niet meegenomen, omdat het buiten het onderhavige 
onderzoeksgebied ligt. 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode januari – maart 2019.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 9 is aangegeven welke protocollen zijn 
gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet. 
 
In tabel 3.1 is een overzicht van de verrichte veldwerkzaamheden weergegeven. 
 

Tabel 3.1: Overzicht veldwerkzaamheden 

Deellocatie (oppervlakte in m2 of in ha, lengte in m) Veldwerkzaamheden Nummering 

1. Huidige watergang De Nieuwe Ley (ca. 700 m) 20 x steekgutsboring tot 0,5 m in 
de vaste waterbodem 

0101 t/m 0120 

2. Huidige watergang  De Oude Ley (ca. 370 m) 20 x steekgutsboring tot 0,5 m in 
de vaste waterbodem 

0201 t/m 0210 

3. Toekomstige situering De Nieuwe Ley (ca. 700 m) 15 x 2,5 m -mv.  

2 x peilbuis 1) 

0301 t/m 0317 

4. Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley (ca. 400 
m) 

8 x 2,5 m -mv.  

1 x peilbuis 1) 

0401 t/m 0409 

6. Grondwal 2) (ca. 2.900 m2) 6 x 2,8 m -mv. 2) 0601 t/m 0606 

7. Wandel- en rijpaden (ca. 2.750 m2 / ca. 1.100 m) 20 x 1,0 m -mv. 

2 x 2,0 m -mv.  

2 x peilbuis 1) 

13 x asbestgat 0,3x0,3x0,5 m -mv. 3) 

0701 t/m 0724 

8. Huidige sloten (ca. 900 m) 20 x steekgutsboring tot 0,5 m in 
de vaste waterbodem 

0801 t/m 0820 

9. Nieuw aan te leggen sloten (ca. 350 m) 7 x 1,5 m -mv. 

1 x peilbuis 1) 

0901 t/m 0908 

10. Oude waterlopen (ca. 620 m) 7 raaien van 3 x 1,5 m -mv. 5) 

5 x 1,5 m -mv.  

2 x peilbuis 1) 

1001 t/m 1028 

11. Overig terrein landbouwgronden (ca. 12,5 hectare) 48 x 0,5 m -mv. 

7 x 2,0 m -mv.  

14 x peilbuis 4) 

1101 t/m 1161 

12. Vleermuistoren (ca. 450 m2) 2 x 0,5 m -mv.  

1 x 2,0 m -mv.  

1 x peilbuis 

1201 t/m 1204 

1) Het grondwateronderzoek naar deze deellocaties is gecombineerd uitgevoerd met de verdeling van de peilbuizen t.b.v. 
deellocatie 11 ‘Overig terrein landbouwgronden’. 

2) De grondwal is als een depot gezien en is indicatief onderzocht, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat deze geen 
bijmengingen met puin bevat en derhalve onverdacht is voor asbest. In totaal zijn uit deze boringen 2 x 20 grepen 
genomen t.b.v. de bemonstering. De hoogte van het depot is ca. 2,8 m boven het maaiveld 
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3) De asbestgaten zijn gecombineerd uitgevoerd met de boringen t.b.v. het verkennend bodemonderzoek. 
4) Acht van deze 14 peilbuizen zijn gecombineerd uitgevoerd met de deellocaties 3, 4, 7, 9 en 10 
5) In aanvulling op de strategie VED-HE bij deze deellocatie, worden dwars op de voormalige waterloop enkele extra 

boringen verricht in een raai om zodoende met meer zekerheid een boring te verrichten in de voormalige waterloop. 
 
Maaiveldinspectie 
Ten behoeve van het lokaliseren van verontreinigingsgebieden/-kernen is bij deellocatie 7 de toplaag 
van het onverharde gedeelte van deze deellocaties afgezocht naar de mogelijke aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen. Bij deellocatie 7 kon ca. 65% worden geïnspecteerd. Het overige 
terreindeel was verhard. De inspectie-efficiëntie wordt op basis van de weersomstandigheden, de 
aanwezige vegetatie en de grondslag ingeschat op 70-90%.  
 
Bij alle overige deellocaties is tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen aandacht 
geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld en in het 
opgeboorde materiaal. 
 
Het opgegraven materiaal is uitgespreid, geharkt/gezeefd en visueel geïnspecteerd op het voorkomen 
van asbestverdachte materialen. Van de verdachte bodemlagen zijn representatieve monsters 
samengesteld van de gezeefde fractie (< 20 mm). Na inspectie en monsterneming zijn de gaten gedicht 
met het uitgegraven materiaal. In bijlage 12 zijn van diverse proefgaten foto’s opgenomen.  
 
De situering van de boringen, peilbuizen, steekgutsboringen en asbestgaten is weergegeven op 
situatietekening 420418.05-S-1. 
 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek is bij boring 0708 een sterke verontreiniging met koper en 
lood in de bovengrond (0,2-0,5 m -mv.) aangetoond. Bij deze boring is de sterke verontreiniging in 
verticale richting afgebakend. Ten behoeve van de horizontale inkadering is aanvullend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn rondom boring 0708 vijf nieuwe boringen geplaatst: nrs. 0725 
t/m 0729.  

3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de tabel in bijlage 4 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses.  
 
Afwijkingen op SIKB-protocol 3001 
Op het volgende punt is afgeweken van het SIKB protocol 3001: op de analysecertificaten 
2019002123/1, 2019003483/1 en 2019005396/1 is de conserveringstermijn voor minerale olie 
overschreden voor de monsters 3MM08, 7MM02, 7MM07 en 11MM11. 
 
De genoemde afwijking wordt als niet-kritieke afwijkingen beschouwd. Enerzijds omdat minerale olie 
geen vluchtige stof betreft en anderzijds omdat de monsters direct na monstername gekoeld zijn 
bewaard en ook in het laboratorium onder strenge condities gekoeld worden bewaard.  
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4 Onderzoeksresultaten landbodem 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m -mv. 
hoofdzakelijk uit zand bestaat. Plaatselijk is leem en/of veen in de ondergrond aangetroffen.  
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die mogelijk duiden op 
bodemverontreiniging. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Veldwaarnemingen  

Boring 
(einddiepte, m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Waarneming Grondsoort 

Deellocatie 3: Toekomstige situering De Nieuwe Ley 

0310 (2,50) 0,00-1,00 sporen koolas zand 
0316 (2,50) 0,00-0,50 resten baksteen zand 
0317 (2,50) 0,00-1,50 resten beton, resten baksteen, sporen asfalt zand 
Deellocatie 6: Grondwal 

0601 (2,80) 0,00-2,80 sporen baksteen, sporen puin, sporen kolengruis zand 
0602 (2,80) 0,00-2,80 sporen baksteen, sporen puin, sporen kolengruis zand 
0603 (2,80) 0,00-2,80 sporen baksteen, sporen puin, sporen kolengruis zand 
0604 (2,80) 0,00-2,80 sporen baksteen, sporen puin, sporen kolengruis zand 
0605 (2,80) 0,00-2,80 sporen baksteen, sporen puin, sporen kolengruis zand 
0606 (2,80) 0,00-2,80 sporen baksteen, sporen puin, sporen kolengruis zand 
Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

0701 (1,00) 0,00-0,30 resten baksteen, zwak sintels zand 
0702 (1,00) 0,00-0,25 resten baksteen, zwak sintels zand 
0703 (1,00) 0,00-0,25 resten baksteen, zwak sintels zand 
0704 (1,00) 0,00-0,30 resten baksteen, zwak sintels zand 
0705 (2,50) 0,00-0,20 resten baksteen, zwak sintels zand 
0706 (1,00) 0,00-0,35 resten baksteen, zwak sintels zand 
0707 (0,90) 0,00-0,40 uiterst puin puin* 
0707 (0,90) 0,40-0,90 sporen baksteen zand 
0708 (1,00) 0,00-0,20 uiterst puin puin* 
0708 (1,00) 0,20-0,50 resten baksteen, zwak puin zand 
0709 (0,80) 0,00-0,30 uiterst puin puin* 
0710 (2,00) 0,00-0,30 uiterst puin, zwak kolengruis puin* 
0711 (1,50) 0,00-0,40 uiterst sintels, zwak puin sintels* 
0713 (1,00) 0,00-0,25 uiterst sintels, zwak puin sintels* 
0720 (1,00) 0,20-0,50 zwak puin, zwak sintels, resten kolengruis zand 
0720 (1,00) 0,50-1,00 sporen baksteen zand 
0721 (1,00) 0,00-0,45 uiterst puin, zwak sintels puin* 

0722 (1,00) 0,00-0,50 uiterst puin, zwak sintels puin* 
0723 (2,00) 0,00-0,50 uiterst puin, zwak sintels, resten bot puin* 
0724 (1,00) 0,00-0,40 uiterst puin, zwak sintels puin* 
0725 (1,50) 0,00-0,20 uiterst puin puin* 
0725 (1,50) 0,20-0,45 resten baksteen, zwak puin, zwak kolengruis zand 
0726 (1,50) 0,00-0,50 sporen puin, sporen baksteen zand 
0727 (1,50) 0,00-0,35 uiterst puin puin* 

0728 (1,50) 0,00-0,20 uiterst puin puin* 
0728 (1,50) 0,20-0,50 resten baksteen, zwak puin, zwak kolengruis zand 
Deellocatie 10: Oude waterlopen 

1022 (1,50) 0,50-1,10 matig slib zand 



Rapport 
Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle 
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  
 

 

Blad 20 van 41 

 
 

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen  

Boring 
(einddiepte, m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Waarneming Grondsoort 

Deellocatie 11: Overig terrein landbouwgronden 

1155 (0,50) 0,00-0,50 sporen baksteen zand 
1156 (0,50) 0,00-0,50 sporen baksteen zand 

*   Gezien de mate van bodemvreemde bijmengingen (>50%) is geen sprake meer van bodem zoals staat beschreven in de Wet 
bodembescherming en de NEN 5740, maar van een bouwstof. Onderzoek van dergelijke materialen valt buiten de scope van 
een verkennend bodemonderzoek.  

 
In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Veldgegevens grondwater 

Peilbuis 
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Belucht? pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Geur 

Deellocatie 3: Toekomstige situering De Nieuwe Ley 

0305 (1,50-2,50) 0,13 nee 6,48 490 0 - 
0311 (2,00-3,00) 0,70 nee 6,05 480 166 - 
Deellocatie 4: Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley 

0404 (2,00-3,00) 1,44 nee 6,23 520 0 - 
Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

0705 (1,50-2,50) 0,90 nee 5,78 440 93 - 
0714 (2,50-3,50) 1,66 nee 6,18 1.560 124 - 
Deellocatie 9: Nieuw aan te leggen sloten 

0902 (2,00-3,00) 0,58 nee 6,24 540 91 - 
Deellocatie 10: Oude waterlopen 

1008 (1,50-2,50) 0,25 nee 5,67 520 97 - 
1025 (1,50-2,50) 0,22 nee 6,18 670 0 - 
Deellocatie 11: Overig terrein landbouwgronden 

1105 (1,50-2,50) 0,29 nee 5,87 300 127 - 
1106 (1,50-2,50) 0,08 ja 6,96 490 15 - 
1107 (3,00-4,00) 1,08 nee 5,61 1.620 10 - 
1108 (1,50-2,50) 0,57 nee 5,97 540 15 - 
1109 (3,00-4,00) 0,74 nee 5,80 390 77 - 
1110 (2,00-3,00) 0,78 nee 5,74 430 209 - 
Deellocatie 12: Vleermuistoren 

1203 (3,00-4,00) 2,25 nee 6,65 500 35 - 
Toelichting 
- : geen bodemvreemde geuren waargenomen 

 
De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een natuurlijke 
situatie. 
 
Peilbuis 1106 is belucht tijdens de grondwatermonstername. Dit is geen afwijking, maar wel dient 
hierdoor het analyseresultaat van de vluchtige verbindingen (BTEXN, VOCl) als ‘indicatief’ te worden 
beschouwd. 
 
In het bemonsterde grondwater uit de meeste peilbuizen is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) 
vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de 
gehalten aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. 
Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde 
troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
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4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in 
respectievelijk bijlage 4 en bijlage 5. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 8. 
 
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling 
Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde 
software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6. Een toelichting op 
het toetsingskader is opgenomen in bijlage 7. Een monster kan voldoen aan de achtergrondwaarde, 
terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 
4.2.2). 
 
In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan of gelijk aan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt 
gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index 
opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) lager is 
dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde 
boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt (term ‘licht verhoogd’). Een index tussen de 0,5 en 1 
houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt (term ‘matig 
verhoogd’). Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van 
een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 

Asbest 
De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 8 en zijn getoetst aan het 
huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit beleid is hieronder beschreven.  
 
Grond 
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan 
de interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.  
 
De  interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s.  gewogen 
(de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). 
 
Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met  asbest  
die is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol ‘Milieuhygiënisch 
Saneringscriterium Bodem - protocol asbest’. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de 'Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013'.  
 
Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico en 
ecologisch risico, maar wel van humaan risico. In dit kader worden twee categorieën van (humane) 
risico's onderscheiden: 
 
Acceptabele risico's 
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te 
worden in het kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen 
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om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de 
locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. 
 
Onacceptabele risico's 
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het 
betreffende deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd 
gezag in een beschikking. 
 
Puin  
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan 
de regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest 2005. 
 
In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten 
te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te 
stellen, toe te passen of te bewerken.  Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het 
product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de concentratie serpentijnasbest, 
vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg d.s.  Deze 
waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm. 
 
Hergebruik van grond en puin 
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. In het 
Besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg d.s. (de 
concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) als 
maximale samenstellingswaarde geldt. 
 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket grond zijn 
geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het Besluit 
bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste analyseresultaten zijn 
weergegeven in bijlage 10. In bijlage 11 is een toelichting op het toetsingskader van het Besluit 
bodemkwaliteit opgenomen. 

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijden.  
 
Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

Deellocatie 3: Toekomstige situering De Nieuwe Ley 

3MM01 
(0,00-0,50) 

0301 (0,00-0,30),  
0302 (0,00-0,30),  
0303 (0,00-0,30),  
0304 (0,00-0,50),  
0305 (0,00-0,50),  
0306 (0,00-0,50),  
0307 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

3MM02 
(0,00-0,50) 

0308 (0,00-0,50),  
0309 (0,00-0,50),  
0310 (0,00-0,50),  
0311 (0,00-0,50),  

sporen koolas Lood - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 



Rapport 
Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle 
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  
 

 

Blad 23 van 41 

 
 

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

0312 (0,00-0,50),  
0313 (0,00-0,50),  
0314 (0,00-0,50),  
0315 (0,00-0,50) 

3MM03 
(0,00-0,50) 

0316 (0,00-0,50),  
0317 (0,00-0,50) 

resten 
baksteen,  
resten beton,  
sporen asfalt 

PCB (som 7),  
PAK 10 VROM 

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

3MM04 
(0,30-1,00) 

0301 (0,30-0,80),  
0302 (0,30-0,80),  
0303 (0,30-0,80),  
0304 (0,50-1,00),  
0305 (0,70-1,00),  
0306 (0,50-1,00),  
0307 (0,50-1,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

3MM05 
(0,50-1,10) 

0308 (0,50-1,00),  
0309 (0,50-1,00),  
0310 (0,50-1,00),  
0311 (0,50-0,80),  
0311 (0,80-1,10),  
0312 (0,50-0,80),  
0316 (0,50-1,00) 

sporen koolas - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

3MM06 
(0,50-2,10) 

0305 (0,50-0,70),  
0310 (1,00-1,50),  
0309 (1,60-2,10),  
0312 (0,80-1,30),  
0313 (0,50-1,00),  
0314 (0,50-1,00),  
0315 (0,50-0,80),  
0315 (0,80-1,30),  
0317 (1,50-2,00) 

resten hout - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

3MM07 
(1,00-2,50) 

0301 (1,50-2,00),  
0302 (1,00-1,50),  
0303 (1,50-2,00),  
0303 (2,00-2,50),  
0304 (1,00-1,50),  
0305 (1,50-2,00),  
0305 (2,00-2,50),  
0306 (1,00-1,50),  
0307 (1,00-1,50),  
0307 (1,50-2,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

3MM08 
(1,00-2,50) 

0308 (1,00-1,50),  
0308 (1,50-2,00),  
0309 (1,00-1,50),  
0310 (1,90-2,40),  
0311 (1,60-2,00),  
0312 (1,40-1,90),  
0313 (1,60-2,00),  
0314 (2,00-2,50),  
0315 (1,50-2,00),  
0316 (1,00-1,50) 

resten hout - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

Deellocatie 4: Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley 

4MM01 
(0,00-0,50) 

0401 (0,00-0,50),  
0402 (0,00-0,50),  
0403 (0,00-0,50),  
0404 (0,00-0,50),  
0405 (0,00-0,50),  
0406 (0,00-0,50),  

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

0407 (0,00-0,50),  
0408 (0,00-0,30),  
0408 (0,30-0,50),  
0409 (0,00-0,50) 

4MM02 
(0,50-1,50) 

0401 (0,50-0,80),  
0402 (0,50-1,00),  
0404 (0,50-0,90),  
0405 (0,50-1,00),  
0405 (1,00-1,20),  
0405 (1,20-1,50),  
0406 (0,50-0,90),  
0407 (0,50-0,70),  
0402 (1,00-1,30) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

4MM03 
(0,50-1,70) 

0401 (0,80-1,20),  
0402 (1,30-1,60),  
0403 (0,50-1,00),  
0403 (1,00-1,50),  
0404 (0,90-1,40),  
0405 (1,50-1,70),  
0406 (0,90-1,40),  
0407 (0,70-1,20),  
0408 (0,50-1,00),  
0409 (0,50-1,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

4MM04 
(1,10-2,50) 

0401 (1,20-1,70),  
0402 (1,60-2,10),  
0403 (1,60-2,10),  
0404 (1,40-1,90),  
0405 (1,70-2,20),  
0406 (1,50-2,00),  
0406 (2,00-2,50),  
0407 (1,50-2,00),  
0408 (1,40-1,90),  
0409 (1,10-1,60) 

resten hout,  
sterk hout 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

Deellocatie 6: Grondwal 

6MM01 
(0,00-2,80) 

0601 (0,00-0,50),  
0601 (1,00-1,50),  
0601 (2,00-2,50),  
0602 (0,50-1,00),  
0602 (1,50-2,00),  
0602 (2,50-2,80),  
0603 (0,00-0,50),  
0603 (1,00-1,50),  
0603 (2,00-2,50),  
0604 (0,50-1,00),  
0604 (1,50-2,00),  
0604 (2,50-2,80),  
0605 (0,00-0,50),  
0605 (1,00-1,50),  
0605 (2,00-2,50),  
0606 (0,50-1,00),  
0606 (1,50-2,00),  
0606 (2,50-2,80) 

sporen 
baksteen,  
puin en 
kolengruis 

PAK 10 VROM - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

6MM02 
(0,00-2,80) 

0601 (0,50-1,00),  
0601 (1,50-2,00),  
0601 (2,50-2,80),  
0602 (0,00-0,50),  
0602 (1,00-1,50),  
0602 (2,00-2,50),  

sporen 
baksteen,  
sporen puin,  
sporen 
kolengruis 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

0603 (0,50-1,00),  
0603 (1,50-2,00),  
0603 (2,50-2,80),  
0604 (0,00-0,50),  
0604 (1,00-1,50),  
0604 (2,00-2,50),  
0605 (0,50-1,00),  
0605 (1,50-2,00),  
0605 (2,50-2,80),  
0606 (0,00-0,50),  
0606 (1,00-1,50),  
0606 (2,00-2,50) 

Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

7MM01 
(0,00-0,35) 

0701 (0,00-0,30),  
0703 (0,00-0,25),  
0704 (0,00-0,30),  
0706 (0,00-0,35) 

resten 
baksteen,  
zwak sintels 

Kobalt,  
Kwik,  
PAK 10 VROM 

- - Kwaliteitsklasse 
wonen 

7MM02 
(0,00-0,40) 

0707 (0,00-0,40),  
0708 (0,00-0,20),  
0709 (0,00-0,30),  
0710 (0,00-0,30) 

uiterst puin,  
zwak 
kolengruis 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Getoetst als niet-
vormgegeven 
bouwstof: 
Organische 
parameters voldoen 
aan SB *** 

7MM03 
(0,00-0,40) 

0711 (0,00-0,40),  
0713 (0,00-0,25) 

uiterst sintels,  
zwak puin 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Getoetst als niet-
vormgegeven 
bouwstof: 
Organische 
parameters voldoen 
aan SB *** 

7MM04 
(0,05-0,58) 

0714 (0,08-0,58),  
0716 (0,08-0,50),  
0718 (0,08-0,50),  
0720 (0,05-0,20) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

7MM05 
(0,00-0,50) 

0721 (0,00-0,45),  
0722 (0,00-0,50),  
0723 (0,00-0,50),  
0724 (0,00-0,40) 

uiterst puin,  
zwak sintels,  
resten bot 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Getoetst als niet-
vormgegeven 
bouwstof: 
Organische 
parameters voldoen 
aan SB *** 

7MM06 
(0,20-0,90) 

0701 (0,30-0,70),  
0703 (0,25-0,70),  
0704 (0,40-0,90),  
0705 (0,20-0,40) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

7MM07 
(0,20-0,90) 

0707 (0,40-0,90),  
0708 (0,20-0,50) 

sporen/resten 
baksteen,  
zwak puin 

Minerale olie 
C10 - C40,  
Zink,  
Kwik,  
PAK 10 VROM 

Lood Koper Niet toepasbaar > 
interventiewaarde 

Uitsplitsing mengmonster 7MM07: separate analyses van de deelmonsters op koper en lood 

7-0707 
(0,40-0,90) 

0707 (0,40-0,90) sporen 
baksteen 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

7-0708 
(0,20-0,50) 

0708 (0,20-0,50) resten 
baksteen,  
zwak puin 

- - Koper, lood Niet toepasbaar > 
interventiewaarde 

7MM08 
(0,25-0,95) 

0710 (0,30-0,80),  
0713 (0,25-0,75),  
0721 (0,45-0,95),  
0723 (0,50-0,90) 

- Lood - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

7MM09 
(0,50-1,00) 

0715 (0,50-1,00),  
0717 (0,50-0,70),  
0718 (0,50-0,70),  
0719 (0,50-1,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

7MM10 
(0,20-1,00) 

0720 (0,20-0,50),  
0720 (0,50-1,00) 

zwak puin en  
sintels, resten 
kolengruis, 
sporen 
baksteen 

Kobalt,  
Zink,  
Cadmium,  
Lood,  
PAK 10 VROM 

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

Aanvullend onderzoek vaststellen omvang sterke verontreiniging met koper en lood 

7-0708-2 
(0,50-1,00) 

0708 (0,50-1,00) - - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

7-0725-2 
(0,20-0,45) 

0725 (0,20-0,45) resten 
baksteen,  
zwak puin en 
kolengruis 

Kobalt, Nikkel,  
Koper, Lood, 
Molybdeen,  

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

7-0726-1 
(0,00-0,50) 

0726 (0,00-0,50) sporen puin 
en baksteen 

Koper, Kwik,  
Lood 

- - Kwaliteitsklasse 
wonen 

7-0727-2 
(0,35-0,85) 

0727 (0,35-0,85) - Kwik - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

7-0728-2 
(0,20-0,50) 

0728 (0,20-0,50) resten 
baksteen,  
zwak puin en 
kolengruis 

Kobalt, Nikkel,  
Molybdeen 

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

7-0729-1 
(0,00-0,50) 

0729 (0,00-0,50) - Kobalt, Kwik,  
Lood 

- - Kwaliteitsklasse 
wonen 

Deellocatie 9: Nieuw aan te leggen sloten 

9MM01 
(0,00-0,40) 

0901 (0,00-0,40),  
0902 (0,00-0,35),  
0903 (0,00-0,40) 

- Lood - - Kwaliteitsklasse 
wonen 

9MM02 
(0,00-0,50) 

0904 (0,00-0,50),  
0905 (0,00-0,40),  
0906 (0,00-0,50),  
0907 (0,00-0,50),  
0908 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

9MM03 
(0,40-2,00) 

0901 (0,50-1,00),  
0901 (1,00-1,50),  
0902 (0,40-0,90),  
0902 (0,90-1,40),  
0902 (1,50-2,00),  
0903 (0,50-1,00),  
0903 (1,00-1,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

9MM04 
(0,50-1,50) 

0904 (0,60-1,10),  
0904 (1,30-1,50),  
0905 (0,50-1,00),  
0905 (1,00-1,50),  
0906 (0,60-1,10),  
0906 (1,10-1,50),  
0907 (0,60-1,10),  
0907 (1,10-1,50),  
0908 (0,60-1,10),  
0908 (1,10-1,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

Deellocatie 10: Oude waterlopen 

10MM01 
(0,00-0,50) 

1001 (0,00-0,40),  
1002 (0,00-0,50),  
1003 (0,00-0,50),  
1004 (0,00-0,50),  
1005 (0,00-0,30),  

resten hout Cadmium - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

1006 (0,00-0,40),  
1007 (0,00-0,20),  
1008 (0,00-0,30),  
1010 (0,00-0,30),  
1011 (0,00-0,50) 

10MM02 
(0,00-0,50) 

1012 (0,00-0,20),  
1013 (0,00-0,50),  
1014 (0,00-0,50),  
1015 (0,00-0,50),  
1016 (0,00-0,20),  
1017 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

10MM03 
(0,00-0,50) 

1018 (0,00-0,20),  
1019 (0,00-0,20),  
1021 (0,00-0,20),  
1023 (0,00-0,50),  
1024 (0,00-0,50),  
1025 (0,00-0,50),  
1026 (0,00-0,50),  
1027 (0,00-0,50) 

- Zink - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

10MM04 
(0,20-1,00) 

1001 (0,40-0,90),  
1006 (0,40-0,90),  
1003 (0,50-1,00),  
1008 (0,50-1,00),  
1010 (0,50-0,80),  
1012 (0,20-0,70),  
1014 (0,50-0,80) 

- PCB (som 7) - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

10MM05 
(0,20-0,80) 

1007 (0,20-0,60),  
1008 (0,30-0,50),  
1009 (0,30-0,80),  
1010 (0,30-0,50) 

resten hout - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

10MM06 
(0,20-1,00) 

1016 (0,20-0,50),  
1016 (0,50-1,00),  
1017 (0,50-0,80),  
1019 (0,20-0,50),  
1021 (0,20-0,50),  
1022 (0,50-1,00),  
1028 (0,40-0,90) 

matig slib - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

10MM07 
(0,50-1,50) 

1019 (0,50-0,80),  
1021 (0,50-1,00),  
1021 (1,00-1,50),  
1023 (0,50-1,00),  
1023 (1,00-1,50),  
1025 (0,50-1,00),  
1025 (1,00-1,50),  
1027 (0,60-1,10) 

zwak hout - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

10MM08 
(0,70-1,50) 

1003 (1,10-1,50),  
1006 (0,90-1,40),  
1008 (1,00-1,50),  
1012 (0,70-1,20),  
1012 (1,20-1,50),  
1014 (1,10-1,50),  
1016 (1,00-1,50),  
1017 (0,80-1,30) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

10MM09 
(0,80-1,50) 

1001 (1,00-1,50),  
1009 (1,10-1,50),  
1010 (0,80-1,30),  
1010 (1,30-1,50),  
1014 (0,80-1,10) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

10MM10 
(0,80-2,00) 

1019 (0,80-1,30),  
1019 (1,30-1,50),  
1022 (1,10-1,50),  
1025 (1,50-2,00),  
1027 (1,10-1,50) 

resten hout Minerale olie 
C10 - C40 

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

Deellocatie 11: Overig terrein landbouwgronden 

11MM01 
(0,00-0,50) 

1111 (0,00-0,50),  
1112 (0,00-0,50),  
1113 (0,00-0,50),  
1114 (0,00-0,50),  
1115 (0,00-0,50),  
1116 (0,00-0,50),  
1117 (0,00-0,50),  
1118 (0,00-0,50),  
1119 (0,00-0,50) 

- Minerale olie 
C10 - C40,  
Cadmium 

- - Niet toepasbaar > 
industrie 

11MM02 
(0,00-0,50) 

1120 (0,00-0,50),  
1121 (0,00-0,50),  
1122 (0,00-0,50),  
1123 (0,00-0,50),  
1124 (0,00-0,50),  
1125 (0,00-0,50),  
1126 (0,00-0,50),  
1127 (0,00-0,50),  
1130 (0,00-0,50),  
1131 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM03 
(0,00-0,50) 

1101 (0,00-0,50),  
1102 (0,00-0,50),  
1128 (0,00-0,50),  
1129 (0,00-0,50),  
1132 (0,00-0,50),  
1133 (0,00-0,50),  
1134 (0,00-0,50),  
1135 (0,00-0,50),  
1136 (0,00-0,50),  
1155 (0,00-0,50) 

sporen 
baksteen 

Cadmium - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM04 
(0,00-0,50) 

1103 (0,00-0,50),  
1137 (0,00-0,50),  
1138 (0,00-0,50),  
1139 (0,00-0,50),  
1143 (0,00-0,50),  
1144 (0,00-0,50),  
1148 (0,00-0,50),  
1149 (0,00-0,50),  
1150 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM05 
(0,00-0,50) 

1140 (0,00-0,50),  
1141 (0,00-0,50),  
1142 (0,00-0,50),  
1145 (0,00-0,50),  
1146 (0,00-0,50),  
1147 (0,00-0,50),  
1151 (0,00-0,50),  
1152 (0,00-0,50),  
1153 (0,00-0,50),  
1154 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM06 
(0,00-0,50) 

1104 (0,00-0,50),  
1156 (0,00-0,50),  
1157 (0,00-0,50),  
1158 (0,00-0,50),  

sporen 
baksteen 

Cadmium,  
Lood 

- - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

1159 (0,00-0,50),  
1160 (0,00-0,50),  
1161 (0,00-0,50) 

11MM07 
(0,00-0,50) 

1105 (0,00-0,50),  
1106 (0,00-0,30),  
1107 (0,00-0,50),  
1108 (0,00-0,50),  
1109 (0,00-0,50),  
1110 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM08 
(0,30-2,00) 

1105 (0,60-1,10),  
1105 (1,10-1,60),  
1106 (0,30-0,80),  
1106 (0,80-1,30),  
1117 (0,50-1,00),  
1117 (1,00-1,50),  
1117 (1,50-2,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM09 
(0,50-2,00) 

1101 (0,50-1,00),  
1101 (1,00-1,50),  
1101 (1,50-2,00),  
1102 (0,50-1,00),  
1102 (1,00-1,50),  
1102 (1,50-2,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM10 
(0,50-2,00) 

1103 (0,50-1,00),  
1103 (1,00-1,50),  
1103 (1,50-2,00),  
1104 (0,50-1,00),  
1104 (1,00-1,50),  
1104 (1,50-2,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM11 
(0,70-2,00) 

1107 (1,00-1,50),  
1108 (0,70-1,20),  
1108 (1,20-1,50),  
1108 (1,50-2,00),  
1109 (0,70-1,20),  
1109 (1,20-1,70),  
1109 (1,70-2,00),  
1110 (0,70-1,20),  
1110 (1,20-1,50),  
1110 (1,50-2,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

11MM12 
(0,50-2,00) 

1141 (0,50-1,00),  
1141 (1,00-1,50),  
1141 (1,50-2,00),  
1147 (0,50-1,00),  
1147 (1,00-1,50),  
1147 (1,50-2,00),  
1150 (0,50-1,00),  
1150 (1,00-1,50),  
1150 (1,50-2,00) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

Deellocatie 12: Vleermuistoren 

12MM02 
(0,50-2,20) 

1201 (0,50-0,70),  
1201 (0,70-1,20),  
1203 (0,50-0,70),  
1203 (0,70-1,20),  
1203 (1,20-1,70),  
1203 (1,70-2,20) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

12MM01 
(0,00-0,50) 

1201 (0,00-0,50),  
1202 (0,00-0,50),  
1203 (0,00-0,50),  
1204 (0,00-0,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 



Rapport 
Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle 
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  
 

 

Blad 30 van 41 

 
 

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit (**) 

(m -mv) (m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

Toelichting 
- : Geen waarneming/geen overschrijding 
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg 

bij AW, I en index 
* : Geen index te bepalen door ontbreken van achtergrond- of interventiewaarde 

**  : Een monster kan voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde 
overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2) 

*** : SB = Samenstellingswaarde voor een niet-vormgegeven bouwstof 

 
Deellocatie 3: Toekomstige situering van De Nieuwe Ley 
Wet bodembescherming 
In de bovengrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan lood, PAK en/of PCB’s aangetroffen. In de 
overige bovengrond en in de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters 
aangetoond.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Zeer plaatselijk voldoet de bovengrond op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse ‘Industrie’. Alle overige bovengrond en de ondergrond voldoen 
indicatief aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
Deellocatie 4: Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley 
Wet bodembescherming 
In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters 
aangetoond.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Zowel de boven- als de ondergrond voldoen op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
Deellocatie 6: Grondwal 
Wet bodembescherming 
In de grondwal is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
De grondwal is als een depot indicatief onderzocht. Op basis van de indicatieve toetsing voldoet de 
grondwal aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 
Wet bodembescherming 
Plaatselijk bestaan de wandel- en rijpaden uit een toplaag van puin of sintels. Deze lagen betreffen geen 
grond in het kader van de Wet bodembescherming (> 50% bodemvreemde materialen). 
 
Zeer plaatselijk is sprake van sterk verhoogde gehalten aan koper en lood in de bovengrond direct onder 
de puinlaag (boring 0708: 0,2-0,5 m -mv.). Ter plaatse is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en 
deze spot is in zowel horizontale als verticale richting afgebakend tot gehalten beneden de index 0,5. De 
hoeveelheid sterk verontreinigde grond bedraagt ca. 12 m3 (40 m2 x 0,3 m). Er is derhalve geen sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervan is sprake indien meer dan 25 m3 grond is 
verontreinigd in gehalten die de interventiewaarde overschrijden. 
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Verder zijn in de bovengrond en in de grond juist onder de puin- en sintelpaden licht verhoogde 
gehalten aan enkele zware metalen en PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 
aan de onderzochte parameters aangetoond. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Zeer plaatselijk is de grond direct onder de puinlaag indicatief geclassificeerd als ‘niet toepasbaar > 
interventiewaarde’. De bovengrond en de grond direct onder de puin- en sintellaag voldoen indicatief 
aan de kwaliteitsklassen variërend van klasse ‘Achtergrondwaarde’ tot ‘Industrie’. De ondergrond 
voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
De puin- en sintelpaden zijn indicatief onderzocht als zijnde grond en voldoen indicatief aan de 
samenstellingswaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en 
zo ja onder welke voorwaarden, de partij mag worden toegepast.  
 
Deellocatie 9: Nieuw aan te leggen sloten 
Wet bodembescherming 
In de bovengrond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan lood aangetroffen. In de overige 
bovengrond en in de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters 
aangetoond.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Zeer plaatselijk voldoet de bovengrond op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse ‘Wonen’. Alle overige bovengrond en de ondergrond voldoen 
indicatief aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
Deellocatie 10: Oude waterlopen 
Wet bodembescherming 
In de boven- en ondergrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink, PCB’s of 
minerale olie aangetroffen. In de overige boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de 
onderzochte parameters aangetoond.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Zeer plaatselijk voldoet de ondergrond op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse ‘Industrie’. De bovengrond en alle overige ondergrond voldoen 
indicatief aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
Deellocatie 11: Overig terrein landbouwgronden 
Wet bodembescherming 
In de bovengrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood en/of minerale olie 
aangetroffen. In de overige bovengrond en in de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de 
onderzochte parameters aangetoond.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Zeer plaatselijk voldoet de bovengrond op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse ‘niet toepasbaar > klasse ‘Industrie’’. Alle overige bovengrond en 
de ondergrond voldoen indicatief aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
Deellocatie 12: Vleermuistoren 
Wet bodembescherming 
In zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters 
aangetoond.  
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Besluit bodemkwaliteit 
Zowel de boven- als de ondergrond voldoen op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’. 
 
Algemeen grond 
Het gemeten gehalte aan barium is, conform het gestelde in de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter aanwezig 
zijn van een aanwijsbare antropogene bron (bedrijfsactiviteiten dan wel een bijmenging met puin, 
baksteen, kolengruis). 
 
Uit de toetsing blijkt dat het gemeten gehalte aan barium deze voormalige interventiewaarde niet 
overschrijdt. Onbekend is vooralsnog of het gehalte daadwerkelijk te wijten is aan de genoemde 
antropogene bron of dat het een van nature verhoogde achtergrondconcentratie betreft. Het is 
derhalve aan het bevoegd gezag om te oordelen of het gemeten gehalte aan barium aanleiding geeft 
voor het verrichten van vervolgonderzoek.  

4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of interventiewaarde 
overschrijden.  
 
Tabel 4.4: Overschrijdingstabel grondwater 

Monster Peilbuis Overschrijdingen   

 (filter, m -mv) > S 
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

Deellocatie 3: Toekomstige situering De Nieuwe Ley 

0305-1-1 0305 (1,50 - 2,50) Barium - - 
0311-1-1 0311 (2,00 - 3,00) - - - 
Deellocatie 4: Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley 

0404-1-1 0404 (2,00 - 3,00) Barium - - 
Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

0705-1-1 0705 (1,50 - 2,50) Barium - - 
0714-1-1 0714 (2,50 - 3,50) Zink, Barium, 1,2-Dichlooretheen (som cis + trans),  

1,1-Dichlooretheen, Monochlooretheen 
(Vinylchloride) 

- - 

Deellocatie 9: Nieuw aan te leggen sloten 

0902-1-1 0902 (2,00 - 3,00) Barium - - 
Deellocatie 10: Oude waterlopen 

1008-1-1 1008 (1,50 - 2,50) - - - 
1025-1-1 1025 (1,50 - 2,50) Zink, Barium - - 
Deellocatie 11: Overig terrein landbouwgronden 

1105-1-1 1105 (1,50 - 2,50) Zink, Kwik - - 
1106-1-1 1106 (1,50 - 2,50) Zink, Barium,  

1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) 
- - 

1107-1-1 1107 (3,00 - 4,00) Nikkel, Zink, Barium - - 
1108-1-1 1108 (1,50 - 2,50) Barium - - 
1109-1-1 1109 (3,00 - 4,00) Barium - - 
1110-1-1 1110 (2,00 - 3,00) Barium - - 
Deellocatie 12: Vleermuistoren 

1203-1-1 1203 (3,00 - 4,00) - - - 
Toelichting     
- : Geen waarneming/geen overschrijding 
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg bij AW, I 

en index 
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In het grondwater bij de meeste deellocaties zijn licht verhoogde concentraties aan barium aangetoond. 
Plaatselijk zijn ook licht verhoogde concentraties aan kwik, nikkel en/of zink aangetoond. Deze 
verhoogde concentraties betreffen veelal van nature verhoogde achtergrondconcentraties. Bij 
deellocatie 7 ‘Wandel- en rijpaden’ en deellocatie 11 ‘Overig terrein landbouwgronden’ zijn in het 
grondwater bij de peilbuizen 0714 (filter 2,5-3,5 m -mv.) en 1106 (filter 1,5-2,5 m -mv.) licht verhoogde 
concentraties aan cis/trans-1,2-dichloorethenen aangetoond en bij peilbuis 0714 tevens nog licht 
verhoogde concentraties aan 1,1-dichlooretheen en vinylchloride. De oorzaak voor deze licht verhoogde 
concentraties aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) komt waarschijnlijk voort uit 
calamiteiten die in het verleden op het bedrijfsterrein Bergstraat 50 hebben plaatsgevonden (zie onder 
andere de rapporten van Oranjewoud (rapporten d.d. april 1995 en d.d. 21 november 1996), Fugro 
(rapport d.d. 14 januari 2002) en Oranjewoud (rapport d.d. 6 juni 2008)).  

4.2.4 Asbest 

Er heeft alleen asbestonderzoek plaatsgevonden bij deellocatie 7, daar alle overige deellocaties 
onverdacht zijn op asbest. 
 
Resultaten asbest in materiaalmonsters 
Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 
Tijdens het veldwerk zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal, behoudens bijmengingen 
met puin, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Er zijn derhalve geen analyses uitgevoerd. 
 
Resultaten asbest in grond en/of puin 
In tabel 4.6 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte grond- en/of 
puinmonsters. 
 

Tabel 4.6: Analyseresultaten grond-/puinmonsters 

Monster-
code 

Gat(en) Grondsoort en  
veldwaarnemingen 

Traject 
(m -mv.) 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn  
(mg/kg) 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 
(mg/kg) 

Totaal  
gemeten  
gehalte 
asbest 
(mg/kg) 

Gewogen 
gehalte  
asbest in fijne 
fractie 
(mg/kg) 

Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

7AMM05 1) ) 
0701 (0,00-0,30) 
0703 (0,00-0,25) 
0705 (0,00-0,20) 
0706 (0,00-0,35) 

Zand, resten 
baksteen, zwak sintels 

0,0-0,35 - - < 0,3 < 0,3 

7AMM06 1) 0707 (0,00-0,40) 
0709 (0,00-0,30) 
0710 (0,00-0,30) 

Uiterst puin 0,0-0,4 - - < 0,7 < 0,7 

7AMM07 1) 0711 (0,00-0,40) 
0713 (0,00-0,25) 

Uiterst sintels 2) 0,0-0,4 - - < 1,1 < 1,1 

7AM08 1) 0720 (0,20-0,50) Zand, zwak puin, zwak 
sintels, resten 
kolengruis 

0,2-0,5 - - < 0,3 < 0,3 

7AMM09 1) 0721 (0,00-0,45) 
0722 (0,00-0,50) 
0723 (0,00-0,50) 
0724 (0,00-0,40) 

Uiterst puin, zwak 
sintels 

0,0-0,5 - - < 0,7 < 0,7 

Verklaring bij de tabel: 
- :  Niet gemeten 
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1) De monsters van deellocatie 7 zijn abusievelijk bij het laboratorium aangemeld met het cijfer 5 ervoor in plaats van het cijfer 
7, zodat deze (meng)monsters op het analysecertificaat zijn aangeduid als 5AMM05, 5AMM06,m 5AMM07, 5AM08 en 
5AMM09 

2) Er was te weinig materiaal om de minimaal benodigde hoeveelheid monstermateriaal van 25 kg voor een analyse ‘asbest in 
puin’ te verzamelen. Omdat geen asbest in de fijne fractie is aangetroffen, wordt deze afwijking als niet kritisch beschouwd. 
Daarnaast wijkt de analysemethode niet af, alleen de hoeveelheid in behandeling genomen monstermateriaal. 

 
Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 
Uit tabel 4.6 blijkt dat in de fijne fractie geen asbest is aangetoond. Daar ter plaatse van de wandel- en 
rijpaden geen asbesthoudend plaatmateriaal in de bodem is aangetroffen, zijn de in de grond-
/puinmonsters gemeten gehalten derhalve tevens de totaalgehalten en zijn de wandel- en rijpaden 
voldoende onderzocht. 

4.2.5 Civieltechnische kwaliteit grond 

Ten behoeve van de indicatieve bepaling van de civieltechnische kwaliteit zijn ter plaatse van de 
deellocaties 3 ‘Toekomstige situering De Nieuwe Ley’, 4 ‘Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe 
Ley’ en 11 ‘Overig terrein landbouwgronden’ de volgende mengmonsters gezeefd: 

 3MM04: zwak tot sterk siltig, matig fijn zand (gebied ten westen van de Molendijk) 

 3MM05: zwak siltig, matig fijn zand (gebied ten oosten van de Molendijk) 

 3MM07: matig tot sterk siltig, matig fijn zand (gebied ten westen van de Molendijk) 

 3MM08: zwak tot sterk siltig, matig fijn zand (gebied ten oosten van de Molendijk) 

 4MM01: zwak tot matig siltig, matig fijn zand (gebied ten westen van de Molendijk) 

 11MM09: matig siltig, matig fijn zand (gebied ten westen van de Molendijk) 

 11MM10: matig tot sterk siltig, matig fijn zand (gebied ten oosten van de Molendijk). 
 
In tabel 4.7 zijn de belangrijkste resultaten van de bepaling van de zeefkromme weergegeven. In bijlage 
8 zijn de analysecertificaten opgenomen. 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de Standaard RAW Bepalingen uit hoofdstuk 22.06 om te bepalen 
of sprake is van zand in zandbed, zand in ophoging of aanvulling. 

 zand in aanvulling of ophoging 
voor zand dat wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het maaiveld; 

 zand in zandbed 
voor zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het 
maaiveld. 

 

Tabel 4.7: Toetsingsresultaten zeefkrommes (toetsing aan RAW 2015) 

Monster  
(in m -mv.) 

Zand in aanvulling of ophoging Zand in zandbed 

< 2 µm < 63 µm Conclusie < 20 
µm 

< 63 
µm 

% gl.v. Conclusie 

Deellocatie 3. Toekomstige situering De Nieuwe Ley 

3MM04 (0,3-1,0) 2,8 8,7 Toepasbaar 4,4 8,7 1,1 Toepasbaar 

3MM05 (0,5-1,1) 3,3 13,1 Toepasbaar 6,1 13,1 2,3 Niet toepasbaar 

3MM07 (1,0-2,5) 2,2 5,7 Toepasbaar 2,8 5,7 0,47 Toepasbaar 

3MM08 (1,0-2,5) 7,0 20,1 Toepasbaar 12,0 20,1 3,7 Niet toepasbaar 
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Tabel 4.7: Toetsingsresultaten zeefkrommes (toetsing aan RAW 2015) 

Monster  
(in m -mv.) 

Zand in aanvulling of ophoging Zand in zandbed 

< 2 µm < 63 µm Conclusie < 20 
µm 

< 63 
µm 

% gl.v. Conclusie 

Deellocatie 4. Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley 

4MM01 (0,0-0,5) 2,4 21,5 Toepasbaar 6,3 21,5 4,0 Niet toepasbaar 

Deellocatie 11. Overig terrein landbouwgrond 

11MM09 (0,5-2,0) 3,1 6,9 Toepasbaar  4,0 6,9 1,7 Toepasbaar 

11MM10 (0,5-2,0) 3,8 17,9 Toepasbaar  7,9 17,9 2,2 Niet toepasbaar 

Eisen  8  50 -  3  15  3 - 

Opmerkingen bij de tabel: 
- fracties uitgedrukt in % van het totaal aan minerale delen 
- gloeiverlies (gl.v.) uitgedrukt in % van de droge stof 

- de fractie <20 m is alleen relevant indien de fractie <63 m zich bevindt in het traject 10-15% 
- vetgedrukt: gemeten gehalte voldoet niet aan de eis 

 
Uit tabel 4.7 blijkt dat het matig fijne zand ten westen van de Molendijk (3MM04, 3MM07 en 11MM09) 
geschikt is voor toepassing als zand in aanvulling of ophoging en geschikt is voor zand in zandbed. Het 
matig fijne zand in de dijk ten noorden van De Nieuwe Ley (4MM01) is wel geschikt voor toepassing als 
zand in aanvulling of ophoging, maar niet geschikt voor zand in zandbed. Het matig fijne zand ten oosten 
van de Molendijk (3MM05, 3MM08 en 11MM10) is geschikt is voor toepassing als zand in aanvulling of 
ophoging, maar is niet geschikt voor toepassing als zand in zandbed.  
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5 Onderzoeksresultaten waterbodem 

5.1 Veldwerkzaamheden 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. De waterdiepte en de opbouw van de waterbodem is tot de maximale 
boordiepte bepaald.  
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die mogelijk duiden op 
bodemverontreiniging.  
 
De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 5.1. 
 

Tabel 5.1: Veldwaarnemingen  

Boring Diepte boring 
(m -mv.) 

Traject  
(m -mv.) 

Grondsoort Waarneming 

Deellocatie 1: Huidige watergang De Nieuwe Ley 

0114 1,05 0,55 - 1,05 Zand veel klinkers(stenen) en of ballast op de waterbodem 

0115 0,84 0,34 - 0,84 Zand veel klinkers(stenen) en of ballast op de waterbodem 

0116 0,90 0,40 - 0,90 Zand veel klinkers(stenen) en of ballast op de waterbodem 

0117 1,00 0,42 - 0,50 Zand resten baksteen, veel klinkers(stenen) en of ballast op 
de waterbodem 

0118 0,95 0,45 - 0,95 Zand sporen baksteen, veel klinkers(stenen) en of ballast op 
de waterbodem 

0119 0,93 0,43 - 0,93 Zand veel klinkers(stenen) en of ballast op de waterbodem 

0120 0,86 0,36 - 0,86 Zand veel klinkers(stenen) en of ballast op de waterbodem 

Deellocatie 8: Huidige sloten 

0809 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

 
Deellocatie 1: Huidige watergang De Nieuwe Ley 
Deze deellocatie is opgesplitst in twee monstervakken, waarbij in elk monsternamevak 10 
steekgutsboringen tot globaal 0,5 m in de vaste waterbodem zijn geplaatst. Het waterniveau in De 
Nieuwe Ley bedroeg ten tijde van het onderzoek 0,34 tot 0,65 m boven de vaste waterbodem, met één 
uitschieter van 1,2 m bij boring 0108. Deze boring bevindt zich in een buitenbocht van De Nieuwe Ley, 
waar sprake is van een diepe stroomgeul door het snel stromende water. De vaste waterbodem bestaat 
uit zand. Bij de monstername is gebruik gemaakt van een waadpak . 
 
Deellocatie 2: Huidige watergang De Oude Ley 
Deze deellocatie bestaat uit één monsternamevak, waarin 10 steekgutsboringen tot globaal 0,5 m in de 
vaste waterbodem zijn geplaatst of tot 0,5 m -mv. indien geen water aanwezig was (boring 0201). Het 
waterniveau in De Oude Ley bedroeg 0,2 tot 0,5 m boven de vaste waterbodem. De vaste waterbodem 
bestaat grotendeels uit zand en plaatselijk uit leem. De bemonstering heeft plaatsgevonden vanaf de 
kant.  
 
Deellocatie 8: Huidige sloten 
De huidige sloten/greppels zijn opgesplitst in twee monsternamevakken, waarbij in elk 
monsternamevak 10 steekgutsboringen tot globaal 0,5 m –waterbodem zijn geplaatst of tot 0,5 m -mv. 
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indien geen water aanwezig was (boringen 0806 t/m 0810 en 0817 t/m 0820). Bij deze sloten/greppels 
bestaat de vaste waterbodem uit zand en/of leem. De bemonstering heeft plaatsgevonden vanaf de 
kant.  
 
De locaties van de boringen zijn weergegeven op de situatietekening 420418.05-S-1. 

5.2 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst en beoordeeld aan de samenstellingswaarden van het Besluit 
bodemkwaliteit (bijlage A, tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit). Hierbij is beoordeeld aan de 
samenstellingswaarden voor het toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater, het toepassen van 
baggerspecie op landbodem, het verspreiden in zoet oppervlaktewater én voor het verspreiden van 
baggerspecie op een aangrenzend perceel (msPAF-toets; meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie).  
 
De toetsing en beoordeling heeft plaatsgevonden met het programma BoToVa. 
De toetsingsresultaten voor het toepassen van baggerspecie op landbodem, voor het verspreiden van 
baggerspecie op een aangrenzend perceel, voor de toepassing van baggerspecie in oppervlaktewater en  
het verspreiden van baggerspecie in zoet oppervlaktewater zijn opgenomen in bijlage 13. Een toelichting 
op de normwaarden voor waterbodem is weergegeven in bijlage 14. 

5.3 Milieuhygiënische analyses 

In de onderstaande tabel zijn de uitgevoerde chemische analyses van de waterbodem weergegeven. De 
analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek zijn getoetst met behulp van BoToVa-gevalideerde 
software (Bodem Toets- en Validatie). Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende toetsmodule(s): 

 T1 : kwaliteit grond/bagger bij toepassing op landbodem; 

 T3 : kwaliteit bagger en ontvangende bodem bij toepassing in oppervlaktewater; 

 T5 : verspreiding van baggerspecie op aangrenzend perceel; 

 T6 : verspreiding van baggerspecie in zoet oppervlaktewater. 
 
De toetsingsresultaten zijn per monster opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 5.2: Toetsingsresultaten waterbodem  

Monstercode Deelmonsters 
(m -waterspiegel of -mv.)  

Bodem-
beschrijving 

Toepassen op 
landbodem  
(T1) 

Toepassen in 
oppervlaktewater 
(T3) 

Verspreiden 
aangrenzend 
perceel (T5) 

Verspreiding in 
zoet water  
(T6) 

Deellocatie 1: Huidige watergang De Nieuwe Ley 

1MMWB01 0101 t/m 0110 (0,36-1,7)  Zand Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

1MMWB02 0111 t/m 0116, 0119 en 
0120 (0,34-1,15) 

Zand  Klasse industrie Klasse B Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar 

1MMWB03 0117, 0118 (0,42-0,95) Zand Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

Deellocatie 2: Huidige watergang De Oude Ley 

2MMWB01 0201 t/m 0205, 0207, 
0209, 0210 (0,0-0,95) 

Zand Klasse industrie Klasse A Verspreidbaar Verspreidbaar 

2MMWB02 0206, 0208 (0,23-0,8) Leem Klasse industrie Klasse A Verspreidbaar Verspreidbaar 

Deellocatie 8: Huidige sloten 

8MMWB01 0801 t/m 0803, 0805 t/m 
0808 (0,0-0,82) 

Zand  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 
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Monstercode Deelmonsters 
(m -waterspiegel of -mv.)  

Bodem-
beschrijving 

Toepassen op 
landbodem  
(T1) 

Toepassen in 
oppervlaktewater 
(T3) 

Verspreiden 
aangrenzend 
perceel (T5) 

Verspreiding in 
zoet water  
(T6) 

8MWB02 0804 (0,34-0,84) Leem  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

8MMWB03 0809, 0810, 0812 t/m 0816 
(0,0-0,65) 

Zand  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

8MMWB04 0811, 0817 t/m 0820 (0,0-
0,55) 

Leem  Altijd toepasbaar Klasse A Verspreidbaar Verspreidbaar 

 
Deellocatie 1: Huidige watergang De Nieuwe Ley 
Voor een gedeelte van de vaste waterbodem uit De Nieuwe Ley geldt dat deze altijd toepasbaar en 
verspreidbaar is (1MMWB01 en 1MMWB03). Voor een gedeelte van de vaste waterbodem uit De 
Nieuwe Ley gelden beperkingen voor het toepassen in oppervlaktewater en is deze vaste waterbodem 
niet verspreidbaar op aangrenzend perceel of in zoet water (1MMWB02). De vaste waterbodem wordt 
ontvangende bodem bij het dempen van de huidige watergang De Nieuwe Ley en zal derhalve niet 
worden toegepast. 
 
Deellocatie 2: Huidige watergang De Oude Ley 
Voor de vaste waterbodem uit De Oude Ley gelden beperkingen voor het toepassen in 
oppervlaktewateren op landbodem (2MMWB01 en 2MMWB02). Wel is deze vaste waterbodem 
verspreidbaar op aangrenzend perceel of in zoet water.  
 
Deellocatie 8: Huidige sloten 
Voor de vaste waterbodem van de huidige sloten/greppels in het plangebied zijn geen beperkingen voor 
het toepassen op landbodem en voor verspreiding op aangrenzende percelen of in zoet water 
(8MMWB01, 8MWB02, 8MMWB03 en 8MMWB04). Voor het toepassen in oppervlaktewater geldt dat 
veelal geen beperkingen aanwezig zijn (8MMWB01, 8MWB02 en 8MMWB03) en dat plaatselijk wel 
beperkingen voor het toepassen in oppervlaktewater aanwezig zijn (8MMWB04), omdat de vaste 
waterbodem voldoet aan klasse A.  
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6 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Het asbestonderzoek is uitgevoerd op 
basis van de richtlijnen uit de NEN 5707/NEN 5897 en het waterbodemonderzoek is uitgevoerd op basis 
van de richtlijnen uit de NEN 5720. 

 
Onderzoeksresultaten verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek 
 
In onderstaande tabel zijn de onderzoeksresultaten van het uitgevoerde onderzoek weergegeven. 
 

Tabel 6.1: Onderzoeksresultaten uitgevoerd onderzoek 

Deellocatie (oppervlakte in m2 of in ha, 
lengte in m) 

Zintuiglijke waarnemingen Wbb 1)  Bbk 2) 

1. Huidige watergang De Nieuwe Ley 
(ca. 700 m) 

Veel klinkers, ballast en sporen 
baksteen 

n.v.t. Altijd toepasbaar 
Altijd verspreidbaar 

Plaatselijk klasse Industrie en klasse 
B en niet verspreidbaar  

--> beperkingen voor toepassen en 
verspreiden 

2. Huidige watergang  De Oude Ley (ca. 
370 m) 

- n.v.t. Altijd verspreidbaar 

Klasse Industrie en klasse A --> 
beperkingen voor toepassen  

3. Toekomstige situering De (Nieuwe) 
Ley (ca. 700 m) 

Resten baksteen/beton en 
sporen asfalt 

B > AW 

O < AW 

W > S 

B: Ind 

O: AW 

4. Te verwijderen dijk noordelijk van 
Nieuwe Ley (ca. 400 m) 

Hout  B < AW 

O < AW 

W > S 

B: AW 

O: AW 

6. Grondwal (ca. 2.900 m2) Sporen baksteen, puin en 
kolengruis 

Depot > AW Depot: AW 

7. Wandel- en rijpaden (ca. 2.750 m2 / 
ca. 1.100 m) 

Sporen/resten baksteen, zwak 
puin en sintels, resten/sporen 
kolengruis 

Uiterst puin of sintels 3) 

B > I 4) 

O > AW 
W > S 
Asbest < 50 
mg/kg d.s. 

B: NT 
O: AW 

8. Huidige sloten (ca. 900 m) Sporen baksteen n.v.t. Altijd toepasbaar 
Altijd verspreidbaar 
Plaatselijk klasse A --> beperkingen 
voor toepassen in 
oppervlaktewater 

9. Nieuw aan te leggen sloten (ca. 350 
m) 

- B > AW 

O < AW 

W > S 

B: W 

O: AW 

10. Oude waterlopen (ca. 620 m) Matig slib B > AW 

O > AW 

W > S 

B: Ind 

O: AW 
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Tabel 6.1: Onderzoeksresultaten uitgevoerd onderzoek 

Deellocatie (oppervlakte in m2 of in ha, 
lengte in m) 

Zintuiglijke waarnemingen Wbb 1)  Bbk 2) 

11. Overig terrein landbouwgronden (ca. 
12,5 hectare) 

Sporen baksteen B > AW 

O < AW 

W > S 

B: Ind 

O: AW 

12. Vleermuistoren (ca. 450 m2) - B < AW 

O < AW 

W < S 

B: AW 

O: AW 

Verklaring: 
B = bovengrond  O   = ondergrond  W  = water   
n.o. = niet onderzocht  AW = achtergrondwaarde  S = streefwaarde  
I = interventiewaarde  W = wonen   Ind = industrie   
NT = Niet toepasbaar  index = indexwaarde > 0,5 
1) Wbb: Wet bodembescherming 
2) Bbk: Besluit bodemkwaliteit 
3) Daarnaast zijn bij de deellocaties halfverhardingslagen van puin of sintels aanwezig. Deze puin- of sintelpaden betreffen 

geen grond volgens de Wbb (> 50% bodemvreemde materialen). De puin- en sintelpaden zijn indicatief onderzocht als 
zijnde grond en voldoen indicatief aan de samenstellingswaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek 
moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de partij mag worden toegepast. 

4) Zeer plaatselijk zijn sterk verhoogde gehalten aan koper en lood aangetoond (boring 0708: 0,2-0,5 m -mv.). Hier is 
aanvullend onderzoek uitgevoerd en is de omvang van de hoeveelheid sterk verontreinigde grond afgebakend tot beneden 
de indexwaarde van 0,5. De hoeveelheid sterk verontreinigde grond bedraagt ca. 12 m3 (40 m2 x 0,3 m). 

 
Opgemerkt wordt dat deellocatie 5 separaat is onderzocht en dat dat rapport als bijlage 15 aan dit 
rapport is toegevoegd. 
 
Toelichting op resultaten 
Grond en grondwater 
In het algemeen zijn maximaal licht verhoogde gehalten in de grond en/of grondwater aangetoond. Zeer 
plaatselijk is sprake van een sterke verontreiniging met koper en lood in de bovengrond en de omvang 
van deze sterke verontreiniging is afgebakend en bedraagt ca. 12 m3. Er is op basis van deze 
onderzoeksresultaten geen aanleiding voor vervolgonderzoek. 
 
Asbest 
Bij de wandel- en rijpaden (deellocatie 7) is geen asbest in zowel de grove als de fijne fractie 
aangetoond. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Waterbodem 
Voor de onderzochte vaste waterbodem geldt dat deze veelal altijd toepasbaar en verspreidbaar is. 
Voor een gedeelte van de vaste waterbodem uit De Nieuwe Ley gelden beperkingen voor het toepassen 
in oppervlaktewater en is deze vaste waterbodem niet verspreidbaar op aangrenzend perceel of in zoet 
water. De vaste waterbodem wordt ontvangende bodem bij het dempen van de huidige watergang De 
Nieuwe Ley en zal derhalve niet worden toegepast. Voor de vaste waterbodem uit De Oude Ley gelden 
beperkingen voor het toepassen in oppervlaktewater en op landbodem. Voor de vaste waterbodem van 
de huidige sloten/greppels gelden plaatselijk beperkingen voor het toepassen in oppervlaktewater.  
 

Onderzoeksresultaten civieltechnische kwaliteit grond 
 
Daar ter plaatse van de deellocaties 3 ‘Toekomstige situering De Nieuwe Ley’, 4 ‘Te verwijderen dijk 
noordelijk van De Nieuwe Ley’ en 11 ‘Overig terrein landbouwgronden’ grond zal worden ontgraven, is 
van enkele mengmonsters indicatief de civieltechnische kwaliteit van de grond bepaald. 
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Uit het onderzoek blijkt dat in alle onderzochte mengmonsters de kwaliteit geschikt is voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoging. Een deel van de onderzochte mengmonsters blijkt geschikt voor 
toepassing zand in zandbed en een deel blijkt niet geschikt.  
 

Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie' wordt aanvaard voor de deellocaties 7 ‘Wandel- en 
rijpaden’ en 10 ‘Oude waterlopen’, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond en/of 
verhoogde concentraties in het grondwater.  
De vooraf opgestelde hypothese 'onverdachte locatie’ wordt verworpen voor de deellocaties 3 
‘Toekomstige situering De Nieuwe Ley’, 4 ‘Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley’, 9 ‘Nieuw 
aan te leggen sloten’ en 11 ‘Overig terrein landbouwgronden’, vanwege de aangetoonde verhoogde 
gehalten in de grond en/of verhoogde concentraties in het grondwater.  
De vooraf opgestelde hypothese 'onverdachte locatie’ wordt aanvaard voor deellocatie 12 
‘Vleermuistoren’, omdat in zowel grond als grondwater geen verhoogde gehalten/concentraties zijn 
aangetoond.  
 
De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming geen aanleiding tot het uitvoeren 
van vervolgonderzoek, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende 
interventiewaarde. En daar waar de interventiewaarde is overschreden is de omvang middels 
aanvullend onderzoek bepaald en is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De resultaten vormen ons inziens geen milieuhygiënische belemmering voor de 
geplande herontwikkeling van het plangebied. De uiteindelijke beslissing hiertoe is aan het bevoegd 
gezag. 
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
 
Antea Group 
Oosterhout, januari 2020 
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Bijlage 1 Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 
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Bijlage 1:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 

 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet 
verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is 
het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de 
verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van 
deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde 
historische informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het veldwerk zelf 
heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea 
Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 
beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea 
Group of gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een 
door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en 
vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor 
de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn 
gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik 
en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor 
toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Er is niet bekeken of er 
wordt voldaan aan de definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd 
gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een 
bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen 
van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
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Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt 
van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de rapportage is vermeld dat 
er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens het veldwerk in de 
bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar 
voren. 
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Bijlage 2 Vooronderzoek 
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Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 

van uit te voeren bodemonderzoek 

 
1) Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
De onderzoekslocatie betreft het plangebied ‘Zuidrand Goirle’. Voor het vooronderzoek is ook 
gekeken naar wat er tot op 25 meter afstand van de onderzoekslocatie bekend is. Het terrein van 
HaVeP grenst aan de onderzoekslocatie en is daarom meegenomen in het vooronderzoek. 
Deze afbakening is voldoende.  
 
2) Is er sprake van potentiele bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiele bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze 
en wat zijn de verdachte parameters?  
Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen potentiele bronnen van bodemverontreiniging aanwezig. 
Uit beelden van topotijdreis.nl blijkt dat de locatie altijd onbebouwd is gebleven, met 
uitzondering van een paardenstal. Binnen het plangebied bevinden zich enkele wandel- en 
rijpaden, die mogelijk voorzien zijn van een halfverharding. Daardoor zijn de wandel- en rijpaden 
binnen het plangebied aangemerkt als verdachte deellocatie. 
 
Binnen het plangebied bevonden zich enkele waterlopen die gedempt zijn. Omdat niet duidelijk 
is waarmee deze gedempt zijn, zijn de voormalige waterlopen als verdachte deellocatie 
aangemerkt.  
 
Verder ligt binnen het plangebied een grondwal. De grond is afkomstig van het bedrijfsterrein 
van Van Puijenbroek. Deze schone grond kwam vrij bij uitbreiding van het bedrijf aan de zuidzijde 
van het bedrijfsterrein. 
 
Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie zijn woningen en bedrijven aanwezig. Textielfabriek 
H. van Puijenbroek B.V. (HaVeP) is gelegen naast het onderzoeksgebied. Op het terrein van 
HaVeP zijn bodemverontreinigingen bekend. Dit zijn grondverontreinigingen met minerale olie, 
zink, zware metalen, PAK, BTEX en grondwaterverontreinigingen met zink en cadmium. 
Daarnaast staan op twee andere adressen verdachte activiteiten geregistreerd: 
- Bergstraat 4: Was- en strijkinrichting en opslag van aldehyden, ethers, esters of ketonen; 
- Bergstraat 32: Benzine-service-station en smederij.  
 
Verderop in deze bijlage is middels diverse topografische kaartjes een overzicht weergegeven 
hoe het huidige onderzoeksgebied zich ontwikkeld heeft in de periode 1900 – heden. 
 
3) Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
Op de locatie is een aantal wandel- en rijpaden aanwezig. Deze zijn mogelijk voorzien van een 
halfverharding met puin en daarmee asbestverdacht.  
 
Volgens de bodemkwaliteitskaart Midden-& West-Brabant (Antea Group) voldoet zowel de 
bovengrond als de ondergrond aan bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). 
Volgens de bodemfunctieklassenkaart van Midden-& West-Brabant (Antea Group) heeft het 
grootste gedeelte van het onderzoeksgebied de functieklasse Landbouw/Natuur. Twee kleinere 
gedeelten voldoen aan de functieklassen Industrie en Wonen.  
 
4) Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
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Tijdens eerder uitgevoerd onderzoek ter plaatse van HaVeP blijkt dat de grondwaterstand op 
circa 1,8 m-mv. aanwezig is (Eindsituatie onderzoek, Oranjewoud, kenmerk: 236126EIND, d.d. 
augustus 2012). De regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is 
noordoostelijk. De onderzoekslocatie bevindt zich in een gebied met fijne tot grove zanden. 
 
5) Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
De grond- en grondwater kwaliteit kunnen mogelijk beïnvloed zijn door de aanwezige bedrijven 
aan de noordzijde van de onderzoekslocatie.  
 
6) Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
Op de locatie wordt geen (geval van ernstige) bodemverontreiniging verwacht. 
 
7) Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 
Bodemonderzoek is noodzakelijk. Er is in het verleden nog niet eerder een bodemonderzoek 
uitgevoerd op het terrein. Voor de voorgenomen werkzaamheden is het belangrijk om de 
milieuhygiënische kwaliteit verder te bepalen.  
 
8) Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek 
(inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses 
over de aard en verdeling van de verontreinigde stoffen)? 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de geplande werkzaamheden is een 
onderzoeksopzet opgesteld. Met de onderzoeksopzet is rekening gehouden met aanwezige 
watergangen/sloten, wandel- en rijpaden en aanwezige grondwal. In totaal zijn er 12 
deellocaties. Zie tabel 2.2 voor de volledige onderzoeksopzet.  
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Historische kaarten  

  
1900 
 

1923 

  
1938 
 

1951 

  
1958 
 

1967 

  
1999 2018 
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Onderzoeksvragen Waterbodemonderzoek 

Nieuwe Ley 
 Antwoord Antea Group 

 Antwoord Waterschap De Dommel 

1) Gegevens over onderzoekslocatie algemeen 

- Afbakening onderzoekslocatie (lengte, breedte, 
diepte) 

Lengte: circa 700 meter 
Diepte: ? 
Breedte: circa 6 meter 

- Beschrijving omgeving inclusief aanwezigheid 
(voormalige) bebouwing, kunstwerken, 
oeverbeschermende materialen 

Het onderzochte deel van de Nieuwe Ley is gelegen in een natuurlijke omgeving. Op de 
meeste plekken grenst de beek aan agrarische percelen alleen het oostelijke deel grenst 
aan percelen met bebouwing. Er gaan drie bruggen over de beek. 

- Watertype Een beek 

- Sedimentatiepatroon Wisselend, Nieuwe Ley kenmerkt zich door zandige waterbodem. 

- Eerder verrichte baggerwerkzaamheden Bovenstrooms het plangebied is een zandvanger aanwezig die frequent wordt geleegd. 

- Eerder verricht milieuhygiënisch vooronderzoek In 2004 is een deel van de Nieuwe Ley juist stroomafwaarts van het plangebied 
onderzocht (UDM b.v.).  

- Historische of bestaande 
(waterbodem)kwaliteitsgegevens 

Waterbodemonderzoek zandvanger NL1 Goirle. Is meerdere keren uitgevoerd (2000, 
2008, 2010, 2014). Kwaliteit: klasse industrie / klasse B / verspreidbaar.  

- Aanwijzing voor aanwezigheid overschrijding 
interventiewaarde 

Nee  

- Beheerder(s) Waterschap de Dommel 

  

2) Specifieke toetsaspecten, vaststellen of sprake is van diffuse of specifieke belasting (verleden en heden). Bij klein oppervlaktewater. 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door puntbronnen. 
Bijvoorbeeld lozingen, bedrijven, stortplaatsen, etc. 

Niet bekend 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door ongewone 
voorvallen 

Niet bekend 
 

- Beïnvloeding door regelmatige beroeps- of 
pleziermotorvaart. 

n.v.t. 

- Onderzoekslocatie grenst aan wegen met een 
verkeersintensiteit van minder dan 500 voertuigen 
per dag. 

n.v.t. 

- Onderzoekslocatie betreft berm(sloten) betreft op 
een afstand van ten minste 15 meter waarin de 
wegriolering van wegen met een verkeersintensiteit 
van meer dan 500 voertuigen per dag niet loost. 

n.v.t. 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door 
oeverbeschroeiingen of steigers die bestaan uit met 
gecreosoteerde olie behandeld hout. 

Niet bekend 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door aanwezigheid 
van asbestverdachte materialen op/nabij de 
onderzoekslocatie 

Niet bekend 
Diverse wandel- en rijpaden in de omgeving zijn verdacht op asbest 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door materialen, 
anders dan natuurlijke materialen, gebruikt voor 
kunstwerken, oeverbescherming en/of taluds. 

Niet bekend 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door overige niet 
genoemde diffuse bronnen 

Regionaal zijn historische verontreinigingen bekend met chroom als gevolg van de 
leerlooierij-industrie. In beekdalen kunnen van nature verhoogde arseen gehalten 
aanwezig zijn. Voorstel om standaard waterbodempakket uit te breiden met chroom en 
arseen. 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal in oeverbestortingen en of 
aanwezigheid bodemvreemd materiaal elders 
op/nabij de onderzoekslocatie 

Niet bekend 

- Overige aanwijzingen voor aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal 

Niet bekend 

  

3) Onderzoeksaspecten gericht op stoffen: diffuse belasting en/of specifieke belasting 

- Waterbodem: Achtergrondbelasting door diffuse 
verontreiniging 

Zie eerder over verhoogd natuurlijk arseengehalte in beekdalen  

  

Overige relevante informatie:  
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Oude Ley 

 Antwoord Antea Group 

 Antwoord Waterschap De Dommel 

1) Gegevens over onderzoekslocatie algemeen 

- Afbakening onderzoekslocatie (lengte, breedte, 
diepte) 

Lengte: circa 370 meter 
Diepte: ? 
Breedte: circa 2 meter 

- Beschrijving omgeving inclusief aanwezigheid 
(voormalige) bebouwing, kunstwerken, 
oeverbeschermende materialen 

Het onderzochte deel van de Oude Ley is gelegen in een natuurlijke omgeving.  
 

- Watertype Een beek 

- Sedimentatiepatroon Onbekend 

- Eerder verrichte baggerwerkzaamheden Zover bekend niet eerder gebaggerd. 

- Eerder verricht milieuhygiënisch vooronderzoek Voor zover bekend heeft er in het verleden geen waterbodemonderzoek plaatsgevonden 

- Historische of bestaande 
(waterbodem)kwaliteitsgegevens 

Niet bekend 

- Aanwijzing voor aanwezigheid overschrijding 
interventiewaarde 

Nee  

- Beheerder(s) Gemeente Goirle 

  

2) Specifieke toetsaspecten, vaststellen of sprake is van diffuse of specifieke belasting (verleden en heden). Bij klein oppervlaktewater. 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door puntbronnen. 
Bijvoorbeeld lozingen, bedrijven, stortplaatsen, etc. 

Niet bekend 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door ongewone 
voorvallen 

Niet bekend 

- Beïnvloeding door regelmatige beroeps- of 
pleziermotorvaart. 

n.v.t. 

- Onderzoekslocatie grenst aan wegen met een 
verkeersintensiteit van minder dan 500 voertuigen 
per dag. 

n.v.t. 

- Onderzoekslocatie betreft berm(sloten) betreft op 
een afstand van ten minste 15 meter waarin de 
wegriolering van wegen met een verkeersintensiteit 
van meer dan 500 voertuigen per dag niet loost. 

n.v.t. 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door 
oeverbeschroeiingen of steigers die bestaan uit met 
gecreosoteerde olie behandeld hout. 

Niet bekend, geen aanwijzing hiervoor  

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door aanwezigheid 
van asbestverdachte materialen op/nabij de 
onderzoekslocatie 

Niet bekend 
Diverse wandel- en rijpaden in de omgeving zijn verdacht op asbest. 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door materialen, 
anders dan natuurlijke materialen, gebruikt voor 
kunstwerken, oeverbescherming en/of taluds. 

Niet bekend 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door overige niet 
genoemde diffuse bronnen 

Regionaal zijn historische verontreinigingen bekend met chroom als gevolg van de 
leerlooierij-industrie. In beekdalen kunnen van nature verhoogde arseen gehalten 
aanwezig zijn. Voorstel om standaard waterbodempakket uit te breiden met chroom en 
arseen. 

- Beïnvloeding onderzoekslocatie door aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal in oeverbestortingen en of 
aanwezigheid bodemvreemd materiaal elders 
op/nabij de onderzoekslocatie 

Niet bekend 

- Overige aanwijzingen voor aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal 

Niet bekend 

  

3) Onderzoeksaspecten gericht op stoffen: diffuse belasting en/of specifieke belasting 

- Waterbodem: Achtergrondbelasting door diffuse 
verontreiniging 

Zie eerder over verhoogd natuurlijk arseengehalte in beekdalen 

  

Overige relevante informatie:  
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Nummer gat: 0305

Datum: 08-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo
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humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, sterk siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

250
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Nummer gat: 0309

Datum: 08-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak leemhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

160

Leem, sterk zandig, resten hout, 

donkerbruin, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0310

Datum: 08-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

koolas, donkerbruin, Edelmanboor

100

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

resten hout, laagjes zand, 

donkerbruin, Edelmanboor

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

leemhoudend, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

250

Nummer gat: 0311

Datum: 08-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, donker roestbruin, 

Edelmanboor
80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

leemhoudend, neutraalbruin, 

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, zwak leemhoudend, resten 

hout, donkerbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig

300

Nummer gat: 0312

Datum: 08-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

5

6

7

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten wortels, donkerbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig roesthoudend, 

neutraal roodbruin, Edelmanboor
80

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

190

Leem, zwak zandig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

250
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Nummer gat: 0313

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

laagjes zand, donkerbruin, 

Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten wortels, 

neutraalbruin, Edelmanboor200

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

hout, neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0314

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

zwak roesthoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

250

Nummer gat: 0315

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

zwak wortelhoudend, resten roest, 

donkerbruin, Edelmanboor
80

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

wortelhoudend, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

250

Nummer gat: 0316

Datum: 08-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten baksteen, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten riet, donkerbruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, zwak riethoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 

beigegrijs, Edelmanboor

250
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Nummer gat: 0317

Datum: 08-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten beton, resten 

baksteen, sporen asfalt, donkerbruin, 

Edelmanboor

150

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

resten roest, laagjes zand, 

donkerbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 

beigegrijs, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0401

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

6

7

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

80

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

resten roest, donkerbruin, 

Edelmanboor120

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten wortels, resten leem, 

donkerbruin, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0402

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

130

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

250

Nummer gat: 0403

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, resten 

riet, donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

laagjes zand, resten roest, donkergrijs, 

Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, resten hout, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

250
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Nummer gat: 0404

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, zwak 

leemhoudend, zwak roesthoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

riet, lichtbruin, Edelmanboor

90

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, resten hout, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

300

Nummer gat: 0405

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, laagjes 

zand, resten roest, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor
150

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
170

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 

houthoudend, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

250

Nummer gat: 0406

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, resten 

roest, donker grijsbruin, Edelmanboor

90

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

zwak roesthoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0407

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes 

leem, licht grijsbruin, Edelmanboor

70

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

zwak roesthoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

250



Projectnr. 420418.05

VO Zuidrand te Goirle

03-05-2019

Bijlage: 1 Schaal 1: 50Pagina 7 / 13 getekend volgens NEN 5104

Nummer gat: 0408

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

resten roest, donkerbruin, 

Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0409

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

4

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten wortels, licht 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

resten roest, donkerbruin, 

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

hout, neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0601

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, sporen 

puin, sporen kolengruis, donkerbruin, 

Edelmanboor

280

Nummer gat: 0602

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, sporen 

puin, sporen kolengruis, donkerbruin, 

Edelmanboor

280
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Nummer gat: 0603

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, sporen 

puin, sporen kolengruis, donkerbruin, 

Edelmanboor

280

Nummer gat: 0604

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, sporen 

puin, sporen kolengruis, donkerbruin, 

Edelmanboor

280

Nummer gat: 0605

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, sporen 

puin, sporen kolengruis, donkerbruin, 

Edelmanboor

280

Nummer gat: 0606

Datum: 08-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, sporen 

puin, sporen kolengruis, donkerbruin, 

Edelmanboor

280
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Nummer gat: 0701

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,31

Breedte gat: 0,31
0

50

100

1 AMM05

2

3

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindhoudend, resten 

baksteen, zwak sintelhoudend, donker 

grijsbruin, Schep, gf 1% AMM05

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Nummer gat: 0702

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

1

2

3

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindhoudend, resten 

baksteen, zwak sintelhoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal bruinbeige, 

Edelmanboor

100

Nummer gat: 0703

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,31

Breedte gat: 0,31
0

50

100

1 AMM05

2

3

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindhoudend, resten 

baksteen, zwak sintelhoudend, donker 

grijsbruin, Graven, gf 1% AMM05

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Nummer gat: 0704

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

1

2

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindhoudend, resten 

baksteen, zwak sintelhoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

100

Nummer gat: 0705

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,31

Breedte gat: 0,31
0

50

100

150

200

250

1 AMM05

2

3

4

5

6

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindhoudend, resten 

baksteen, zwak sintelhoudend, donker 

grijsbruin, Graven, gf 1% AMM05

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

grind, neutraal bruinbeige, Graven

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, brokken leem, donkerbruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak leemhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor

250

Nummer gat: 0706

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,31

Breedte gat: 0,31
0

50

100

1 AMM05

2

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig grindhoudend, resten 

baksteen, zwak sintelhoudend, donker 

grijsbruin, Graven, gf 1% AMM05

35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

100
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Nummer gat: 0707

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,36

Breedte gat: 0,34
0

50

1 AMM06

2

verharding0

Uiterst puinhoudend, matig 

zandhoudend, neutraalbruin, 

Ramguts, GF=35% AMM0640

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, spikkels baksteen, donker 

grijsbruin, Edelmanboor, Edelmann 

120mm90

Nummer gat: 0708

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

1

2

3

puin0

Uiterst puinhoudend, neutraal 

beigebruin, Ramguts
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten baksteen, zwak 

puinhoudend, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, neutraal 

bruinbeige, Edelmanboor

100

Nummer gat: 0709

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,34
0

50

1 AMM06

2

verharding0

Uiterst puinhoudend, matig 

zandhoudend, neutraalbruin, 

Ramguts, GF=35% AMM06
30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm80

Nummer gat: 0710

Datum: 09-01-2019

Boormeester: José Cadieguo

Lengte gat: 0,30

Breedte gat: 0,30
0

50

100

150

200

1 AMM06

2

3

4

5

6

verharding0

Uiterst puinhoudend, matig 

zandhoudend, zwak 

kolengruishoudend, neutraalbruin, 

Ramguts, GF=35% AMM06

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor, Edelmann 

120mm100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, resten 

leem, donker oranjebruin, 

Edelmanboor

170

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 

grijscreme, Edelmanboor
200

Nummer gat: 0711

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,33
0

50

100

150

1 AMM07

2

4

verharding0

Uiterst sintelhoudend, matig 

zandhoudend, matig grindhoudend, 

zwak puinhoudend, neutraalbruin, 

Ramguts, GF=4% AMM07
40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

150

Nummer gat: 0712

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

1

2

verharding0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

100
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Nummer gat: 0713

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,35
0

50

100

1 AMM07

2

3

verharding0

Uiterst sintelhoudend, matig 

zandhoudend, matig grindhoudend, 

zwak puinhoudend, neutraalbruin, 

Ramguts, GF=4% AMM07

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

100

Nummer gat: 0714

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten veen, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten wortels, donkerbruin, 

Edelmanboor

210

Leem, sterk zandig, resten roest, 

donkerbruin, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

leem, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

350

Nummer gat: 0715

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,32
0

50

100

1

2

klinker0

Schep
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beigebruin, Schep
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

100

Nummer gat: 0716

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

1

2

klinker0

Schep
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, neutraal 

grijsbruin, Schep

100

Nummer gat: 0717

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,32
0

50

100

1

2

3

klinker0

Schep
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beigebruin, Schep
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donker zwartbruin, 

Edelmanboor

100

Nummer gat: 0718

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

1

2

3

klinker0

Schep
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, neutraal 

grijsbruin, Schep

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, licht grijsbruin, Edelmanboor

100
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Nummer gat: 0719

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,32
0

50

100

1

2

3

klinker0

Schep
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beigebruin, Schep40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donker zwartbruin, 

Edelmanboor

100

Nummer gat: 0720

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,32
0

50

100

1

2 AM08

3

tegel0

Schep
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

wortelhoudend, neutraal beigebruin, 

Schep

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, zwak sintelhoudend, 

resten kolengruis, donker zwartgrijs, 

Schep, GF=2%

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, donkergrijs, Edelmanboor, 

Edelmann 120mm

100

Nummer gat: 0721

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,34
0

50

100

1 AMM09

2

verharding0

Matig zandhoudend, uiterst 

puinhoudend, zwak sintelhoudend, 

donker grijsbruin, Schep, GF=12%
45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

100

Nummer gat: 0722

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,30
0

50

100

1 AMM09

2

verharding0

Matig zandhoudend, uiterst 

puinhoudend, zwak sintelhoudend, 

zwak grindhoudend, donker grijsbruin, 

Schep, GF=12%50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

100

Nummer gat: 0723

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,34
0

50

100

150

200

1 AMM09

2

3

4

verharding0

Matig zandhoudend, uiterst 

puinhoudend, zwak sintelhoudend, 

resten bot, donker grijsbruin, Schep, 

GF=12%50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen roest, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor, Edelmann 

120mm
90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, donker zwartgrijs, 

Edelmanboor

200

Nummer gat: 0724

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,34
0

50

100

1 AMM09

2

verharding0

Matig zandhoudend, uiterst 

puinhoudend, zwak sintelhoudend, 

donker grijsbruin, Schep, GF=12%40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

100
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Nummer gat: 0725

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,34
0

50

100

150

1

2

3

4

puin0

Uiterst puinhoudend, neutraal 

beigebruin, Ramguts
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten baksteen, zwak 

puinhoudend, matig grindhoudend, 

zwak kolengruishoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, laagjes 

leem, donker beigebruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 0726

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, sporen 

baksteen, zwak steenhoudend, zwak 

grindhoudend, donkerbruin, 

Voorgraven
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, laagjes 

leem, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor150

Nummer gat: 0727

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,37

Breedte gat: 0,37
0

50

100

150

1

2

3

4

puin0

Uiterst puinhoudend, neutraal 

beigebruin, Ramguts
35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, laagjes 

leem, donker beigebruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 0728

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,33

Breedte gat: 0,34
0

50

100

150

1

2

3

4

puin0

Uiterst puinhoudend, neutraal 

beigebruin, Ramguts
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten baksteen, zwak 

puinhoudend, matig grindhoudend, 

zwak kolengruishoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, laagjes 

leem, donker beigebruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 0729

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

roesthoudend, laagjes leem, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor

150



Projectnr. 420418.05

VO Zuidrand te Goirle

30-01-2019

Bijlage: 1 Schaal 1: 50Pagina 1 / 3 getekend volgens NEN 5104

Boring: 0801

Datum: 11-01-2019

0

-50 1

waterspiegel0

Water, Zuigerboor
-25

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 

planten, sporen leem, geen olie-water 

reactie, lichtbruin, Zuigerboor

-75

Boring: 0802

Datum: 11-01-2019

0

-50
1

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

planten, sporen leem, geen olie-water 

reactie, licht grijsbruin, Zuigerboor

-80

Boring: 0803

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Water, Zuigerboor-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

planten, lenzen leem, geen olie-water 

reactie, licht grijsbeige, Zuigerboor
-62

Boring: 0804

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-34

Leem, vast, zwak zandig, resten 

planten, zwak zandhoudend, zwak 

slibhoudend, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Zuigerboor-84

Boring: 0805

Datum: 11-01-2019

0

-50
1

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-32

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

planten, sporen leem, geen olie-water 

reactie, licht grijscreme, Zuigerboor

-82

Boring: 0806

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

2

waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 

humeus, matig wortelhoudend, geen 

olie-water reactie, donker zwartbruin, 

Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

wortelhoudend, brokken leem, geen 

olie-water reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-60

Boring: 0807

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

2

waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 

humeus, matig wortelhoudend, geen 

olie-water reactie, donker zwartbruin, 

Edelmanboor
-40

Leem, slap, sterk zandig, zwak 

wortelhoudend, geen olie-water 

reactie, bruingrijs, Edelmanboor

-60

Boring: 0808

Datum: 11-01-2019

0

-50

2

1

waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, geen 

olie-water reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

wortelhoudend, geen olie-water 

reactie, licht bruinbeige, Edelmanboor

-60
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Boring: 0809

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

laagjes leem, sporen baksteen, geen 

olie-water reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor
-50

Boring: 0810

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 

wortelhoudend, sterk leemhoudend, 

matig roesthoudend, geen olie-water 

reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor
-50

Boring: 0811

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Water, Edelmanboor
-5

Leem, matig vast, sterk zandig, matig 

wortelhoudend, matig zandhoudend, 

resten planten, geen olie-water 

reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-55

Boring: 0812

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

2

waterspiegel0

Water, Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, sporen leem, sterk 

plantenhoudend, geen olie-water 

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-25

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 

roest, geen olie-water reactie, licht 

bruincreme, Edelmanboor

-60

Boring: 0813

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

2

waterspiegel0

Water, Edelmanboor
-10

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 

humeus, sporen leem, sterk 

plantenhoudend, geen olie-water 

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-25

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 

roest, geen olie-water reactie, licht 

bruincreme, Edelmanboor

-60

Boring: 0814

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Water, Edelmanboor
-10

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 

plantenhoudend, sporen leem, geen 

olie-water reactie, licht bruincreme, 

Edelmanboor
-60

Boring: 0815

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Water, Edelmanboor-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

plantenhoudend, sporen leem, geen 

olie-water reactie, licht bruincreme, 

Zuigerboor-65

Boring: 0816

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

2

waterspiegel0

Water, Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

plantenhoudend, brokken leem, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Zuigerboor

-20

Leem, vast, zwak zandig, geen 

olie-water reactie, lichtgrijs, Zuigerboor

-50
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Boring: 0817

Datum: 11-01-2019

0

-50

2

1

waterspiegel0

Leem, matig vast, sterk zandig, zwak 

humeus, matig plantenhoudend, geen 

olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor

-20

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 

hout, geen olie-water reactie, licht 

roodcreme, Edelmanboor

-60

Boring: 0818

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Leem, matig vast, sterk zandig, zwak 

humeus, matig plantenhoudend, zwak 

zandhoudend, geen olie-water reactie, 

donkerbruin, Edelmanboor-50

Boring: 0819

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

2

waterspiegel0

Leem, matig vast, sterk zandig, zwak 

humeus, matig plantenhoudend, 

matig zandhoudend, geen olie-water 

reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-15

Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken 

leem, geen olie-water reactie, licht 

grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 0820

Datum: 11-01-2019

0

-50

1

waterspiegel0

Leem, matig vast, sterk zandig, zwak 

humeus, laagjes zand, matig 

wortelhoudend, zwak roesthoudend, 

geen olie-water reactie, donker 

grijsbruin, Edelmanboor
-50
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Nummer gat: 0901

Datum: 10-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

leem, neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Nummer gat: 0902

Datum: 10-01-2019

Boormeester: José Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 

leem, neutraalgrijs, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, sterk siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, sterk siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Nummer gat: 0903

Datum: 10-01-2019

Boormeester: José Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Nummer gat: 0904

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

120

Leem, zwak zandig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Nummer gat: 0905

Datum: 10-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

roesthoudend, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

150

Nummer gat: 0906

Datum: 10-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen wortels, donkerbruin, 

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

roesthoudend, licht grijsbruin, 

Edelmanboor150
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Nummer gat: 0907

Datum: 10-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen wortels, donkerbruin, 

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor150

Nummer gat: 0908

Datum: 10-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen wortels, donkerbruin, 

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor150

Nummer gat: 1001

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak riethoudend, zwak 

wortelhoudend, zwak leemhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
40

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

leem, neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

zwak wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

150

Nummer gat: 1002

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

3

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, resten 

riet, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalbruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1003

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

1

2

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, zwak 

riethoudend, matig leemhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

riet, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
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Nummer gat: 1004

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

3

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten hout, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

150
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Nummer gat: 1005

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, sterk 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

riet, sporen leem, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

150

Nummer gat: 1006

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

1

2

3

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, zwak 

wortelhoudend, resten riet, 

donkerbruin, Edelmanboor
40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen riet, sporen roest, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1007

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
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1
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4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten riet, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

20

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

neutraalbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

150

Nummer gat: 1008

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, matig 

leemhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

resten roest, neutraalbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten veen, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, neutraalgrijs, 

Zuigerboor

250

Nummer gat: 1009

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

3

4

5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, zwak 

leemhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Leem, sterk zandig, matig humeus, 

matig roesthoudend, resten hout, 

donkerbruin, Edelmanboor90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten roest, zwak 

leemhoudend, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

110

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1010

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1
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4

5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, matig 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Leem, sterk zandig, matig humeus, 

sterk roesthoudend, donker 

roestbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

roesthoudend, neutraal roestbruin, 

Edelmanboor

80

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

neutraalbruin, Edelmanboor
150
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Nummer gat: 1011

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk roesthoudend, resten 

leem, donker roestbruin, Edelmanboor

110

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

resten hout, neutraalbruin, 

Edelmanboor150

Nummer gat: 1012

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1013

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten wortels, zwak 

leemhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor80

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
110

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

leem, neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1014

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor
80

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor
150

Nummer gat: 1015

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten roest, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor90

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

neutraalbruin, Edelmanboor
110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor
150

Nummer gat: 1016

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

150
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Nummer gat: 1017

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, zwak 

leemhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak leemhoudend, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1018

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1

2
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5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, neutraal roestbruin, 

Edelmanboor

50

Leem, zwak zandig, matig humeus, 

resten hout, donkerbruin, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten leem, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor
150

Nummer gat: 1019

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1

2
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5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal roestbruin, 

Edelmanboor

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

matig wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten hout, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor
150

Nummer gat: 1020

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal roestbruin, 

Edelmanboor

60

Leem, zwak zandig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor
150

Nummer gat: 1021

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

neutraalbruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1022

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

1

2

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 

humeus, matig slibhoudend, donker 

zwartgrijs, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, neutraal grijsoranje, 

Edelmanboor150
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Nummer gat: 1023

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1024

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten wortels, resten zand, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig leemhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
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Nummer gat: 1025

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
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250

1
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5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, resten 

leem, donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, matig humeus, 

resten wortels, donkerbruin, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

250

Nummer gat: 1026

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
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1
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

resten zand, zwak roesthoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

150

Nummer gat: 1027

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

60

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 

resten zand, zwak houthoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Nummer gat: 1028

Datum: 10-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

1
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak roesthoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

150
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Nummer gat: 1101

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 

grijsbruin, Zuigerboor handmatig
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Nummer gat: 1102

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 

grijsbruin, Zuigerboor handmatig

200

Nummer gat: 1103

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
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akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, brokken 

leem, bruingrijs, Edelmanboor

200

Nummer gat: 1104

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, bruingrijs, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, grijsgeel, 

Zuigerboor handmatig

200
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Nummer gat: 1105

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, matig 

wortelhoudend, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

160

Leem, zwak zandig, matig humeus, 

matig wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor
190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor
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Nummer gat: 1106

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

6

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

veenhoudend, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor
80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten riet, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

200

Veen, zwak kleiïg, resten riet, 

neutraalbruin, Edelmanboor
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Nummer gat: 1107

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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200
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300
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1

2

3

4

5

6

7

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig roesthoudend, zwak 

leemhoudend, neutraal witbruin, 

Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

230

Veen, zwak kleiïg, sterk houthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

270

Veen, mineraalarm, resten hout, 

donkerbruin, Edelmanboor
300

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

400

Nummer gat: 1108

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Zuigerboor

250
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Nummer gat: 1109

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak leemhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

leemhoudend, zwak roesthoudend, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

400

Nummer gat: 1110

Datum: 11-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

roesthoudend, neutraal roestbruin, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Leem, zwak zandig, neutraalgrijs, 

Zuigerboor

300

Nummer gat: 1111

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1112

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1113

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1114

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50
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Nummer gat: 1115

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1116

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1117

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 

leem, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Zuigerboor handmatig

200

Nummer gat: 1118

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1119

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1120

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1121

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1122

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50
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Nummer gat: 1123

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1124

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1125

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1126

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1127

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1128

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1129

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1130

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50



Projectnr. 420418.05

VO Zuidrand te Goirle

30-01-2019

Bijlage: 1 Schaal 1: 50Pagina 12 / 17 getekend volgens NEN 5104

Nummer gat: 1131

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1132

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, donker bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1133

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1134

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1135

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1136

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1137

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1138

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50
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Nummer gat: 1139

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1140

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1141

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 

geelgrijs, Zuigerboor handmatig

200

Nummer gat: 1142

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1143

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1144

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1145

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1146

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50
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Nummer gat: 1147

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 

geelgrijs, Zuigerboor handmatig

200

Nummer gat: 1148

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1149

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1150

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 

geelgrijs, Zuigerboor handmatig

200

Nummer gat: 1151

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1152

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50
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Nummer gat: 1153

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1154

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1155

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Nummer gat: 1156

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Nummer gat: 1157

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1158

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1159

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1160

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50
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Nummer gat: 1161

Datum: 15-01-2019

Boormeester: C.A.P. Snoeren

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Nummer gat: 1201

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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200
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bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor

130

Leem, sterk zandig, matig 

roesthoudend, neutraal roestgrijs, 

Edelmanboor

200

Nummer gat: 1202

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
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Nummer gat: 1203

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0
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400
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9

10

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, neutraal roestbruin, 
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roesthoudend, neutraal roestgrijs, 

Edelmanboor270

Zand, matig grof, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor
300
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leemhoudend, neutraalgrijs, 

Zuigerboor
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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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Bijlage 4 Analyseresultaten grondmonsters met 
overschrijdingen normwaarden 

 
 
 

 
 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Monstraject 
(m -mv.)  

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse1) 

 
Grond 

   

Deellocatie 3: Toekomstige situering De Nieuwe Ley 

3MM01 0,00-0,50 0301 (0,00-0,30), 0302 (0,00-0,30), 
0303 (0,00-0,30), 0304 (0,00-0,50), 
0305 (0,00-0,50), 0306 (0,00-0,50), 
0307 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

3MM02 0,00-0,50 0308 (0,00-0,50), 0309 (0,00-0,50), 
0310 (0,00-0,50), 0311 (0,00-0,50), 
0312 (0,00-0,50), 0313 (0,00-0,50), 
0314 (0,00-0,50), 0315 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

3MM03 0,00-0,50 0316 (0,00-0,50), 0317 (0,00-0,50) Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

3MM04 0,30-1,00 0301 (0,30-0,80), 0302 (0,30-0,80), 
0303 (0,30-0,80), 0304 (0,50-1,00), 
0305 (0,70-1,00), 0306 (0,50-1,00), 
0307 (0,50-1,00)  

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

3MM05 0,50-1,10 0308 (0,50-1,00), 0309 (0,50-1,00), 
0310 (0,50-1,00), 0311 (0,50-0,80), 
0311 (0,80-1,10), 0312 (0,50-0,80), 
0316 (0,50-1,00)  

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

3MM06 0,50-2,10 0305 (0,50-0,70), 0310 (1,00-1,50), 
0309 (1,60-2,10), 0312 (0,80-1,30), 
0313 (0,50-1,00), 0314 (0,50-1,00), 
0315 (0,50-0,80), 0315 (0,80-1,30), 
0317 (1,50-2,00)  

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

3MM07 1,00-2,50 0301 (1,50-2,00), 0302 (1,00-1,50), 
0303 (1,50-2,00), 0303 (2,00-2,50), 
0304 (1,00-1,50), 0305 (1,50-2,00), 
0305 (2,00-2,50), 0306 (1,00-1,50), 
0307 (1,00-1,50), 0307 (1,50-2,00) 

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

3MM08 1,00-2,50 0308 (1,00-1,50), 0308 (1,50-2,00), 
0309 (1,00-1,50), 0310 (1,90-2,40), 
0311 (1,60-2,00), 0312 (1,40-1,90), 
0313 (1,60-2,00), 0314 (2,00-2,50), 
0315 (1,50-2,00), 0316 (1,00-1,50) 

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

Deellocatie 4: Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley 

4MM01 0,00-0,50 0401 (0,00-0,50), 0402 (0,00-0,50), 
0403 (0,00-0,50), 0404 (0,00-0,50), 
0405 (0,00-0,50), 0406 (0,00-0,50), 
0407 (0,00-0,50), 0408 (0,00-0,30), 
0408 (0,30-0,50), 0409 (0,00-0,50) 

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

4MM02 0,50-1,50 0401 (0,50-0,80), 0402 (0,50-1,00), 
0404 (0,50-0,90), 0405 (0,50-1,00), 
0405 (1,00-1,20), 0405 (1,20-1,50), 
0406 (0,50-0,90), 0407 (0,50-0,70), 
0402 (1,00-1,30)  

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

4MM03 0,50-1,70 0401 (0,80-1,20), 0402 (1,30-1,60), 
0403 (0,50-1,00), 0403 (1,00-1,50), 
0404 (0,90-1,40), 0405 (1,50-1,70), 
0406 (0,90-1,40), 0407 (0,70-1,20), 
0408 (0,50-1,00), 0409 (0,50-1,00) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

4MM04 1,10-2,50 0401 (1,20-1,70), 0402 (1,60-2,10), 
0403 (1,60-2,10), 0404 (1,40-1,90), 
0405 (1,70-2,20), 0406 (1,50-2,00), 
0406 (2,00-2,50), 0407 (1,50-2,00), 
0408 (1,40-1,90), 0409 (1,10-1,60) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

Deellocatie 6: Grondwal 

6MM01 0,00-2,80 6MM01 (0,00-2,80) 
0601 (0,00-0,50), 0601 (1,00-1,50), 
0601 (2,00-2,50), 0602 (0,50-1,00), 
0602 (1,50-2,00), 0602 (2,50-2,80), 
0603 (0,00-0,50), 0603 (1,00-1,50), 
0603 (2,00-2,50), 0604 (0,50-1,00), 
0604 (1,50-2,00), 0604 (2,50-2,80), 
0605 (0,00-0,50), 0605 (1,00-1,50), 
0605 (2,00-2,50), 0606 (0,50-1,00), 
0606 (1,50-2,00), 0606 (2,50-2,80) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Monstraject 
(m -mv.)  

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse1) 

6MM02 0,00-2,80 6MM02 (0,00-2,80) 
0601 (0,50-1,00), 0601 (1,50-2,00), 
0601 (2,50-2,80), 0602 (0,00-0,50), 
0602 (1,00-1,50), 0602 (2,00-2,50), 
0603 (0,50-1,00), 0603 (1,50-2,00), 
0603 (2,50-2,80), 0604 (0,00-0,50), 
0604 (1,00-1,50), 0604 (2,00-2,50), 
0605 (0,50-1,00), 0605 (1,50-2,00), 
0605 (2,50-2,80), 0606 (0,00-0,50), 
0606 (1,00-1,50), 0606 (2,00-2,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

7MM01 0,00-0,35 0701 (0,00-0,30), 0703 (0,00-0,25), 
0704 (0,00-0,30), 0706 (0,00-0,35) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

7MM02 0,00-0,40 0707 (0,00-0,40), 0708 (0,00-0,20), 
0709 (0,00-0,30), 0710 (0,00-0,30) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof 
(indicatieve analyse: betreft een puinlaag)  

7MM03 0,00-0,40 0711 (0,00-0,40), 0713 (0,00-0,25) Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof 
(indicatieve analyse: betreft een sintellaag)  

7MM04 0,05-0,58 0714 (0,08-0,58), 0716 (0,08-0,50), 
0718 (0,08-0,50), 0720 (0,05-0,20) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

7MM05 0,00-0,50 0721 (0,00-0,45), 0722 (0,00-0,50), 
0723 (0,00-0,50), 0724 (0,00-0,40) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof 
(indicatieve analyse: betreft een puinlaag)  

7MM06 0,20-0,90 0701 (0,30-0,70), 0703 (0,25-0,70), 
0704 (0,40-0,90), 0705 (0,20-0,40) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

7MM07 0,20-0,90 0707 (0,40-0,90), 0708 (0,20-0,50) Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

7MM08 0,25-0,95 0710 (0,30-0,80), 0713 (0,25-0,75), 
0721 (0,45-0,95), 0723 (0,50-0,90) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

7MM09 0,50-1,00 0715 (0,50-1,00), 0717 (0,50-0,70), 
0718 (0,50-0,70), 0719 (0,50-1,00) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

7MM10 0,20-1,00 0720 (0,20-0,50), 0720 (0,50-1,00) Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

Aanvullend onderzoek: uitsplitsing mengmonster 7MM07 en inkaderende analyses 

7-0707 0,40-0,90 0707 (0,40-0,90) Lutum en organische stof, koper , lood 

7-0708 0,20-0,50 0708 (0,20-0,50) Lutum en organische stof, koper , lood 

7-0708-2 0,50-1,00 0708 (0,50-1,00) Lutum en organische stof, koper , lood 

7-0725-2 0,20-0,45 0725 (0,20-0,45) 9 metalen (standaard pakket nieuw), lutum en organische stof 

7-0726-1 0,00-0,50 0726 (0,00-0,50) 9 metalen (standaard pakket nieuw), lutum en organische stof 

7-0727-2 0,35-0,85 0727 (0,35-0,85) 9 metalen (standaard pakket nieuw), lutum en organische stof 

7-0728-2 0,20-0,50 0728 (0,20-0,50) 9 metalen (standaard pakket nieuw), lutum en organische stof 

7-0729-1 0,00-0,50 0729 (0,00-0,50) 9 metalen (standaard pakket nieuw), lutum en organische stof 

Deellocatie 9: Nieuw aan te leggen sloten 

9MM01 0,00-0,40 0901 (0,00-0,40), 0902 (0,00-0,35), 
0903 (0,00-0,40) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

9MM02 0,00-0,50 0904 (0,00-0,50), 0905 (0,00-0,40), 
0906 (0,00-0,50), 0907 (0,00-0,50), 
0908 (0,00-0,50)  

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

9MM03 0,40-2,00 0901 (0,50-1,00), 0901 (1,00-1,50), 
0902 (0,40-0,90), 0902 (0,90-1,40), 
0902 (1,50-2,00), 0903 (0,50-1,00), 
0903 (1,00-1,50)  

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

9MM04 0,50-1,50 0904 (0,60-1,10), 0904 (1,30-1,50), 
0905 (0,50-1,00), 0905 (1,00-1,50), 
0906 (0,60-1,10), 0906 (1,10-1,50), 
0907 (0,60-1,10), 0907 (1,10-1,50), 
0908 (0,60-1,10), 0908 (1,10-1,50) 

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

Deellocatie 10: Oude waterlopen 

10MM01 0,00-0,50 1001 (0,00-0,40), 1002 (0,00-0,50), 
1003 (0,00-0,50), 1004 (0,00-0,50), 
1005 (0,00-0,30), 1006 (0,00-0,40), 
1007 (0,00-0,20), 1008 (0,00-0,30), 
1010 (0,00-0,30), 1011 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM02 0,00-0,50 1012 (0,00-0,20), 1013 (0,00-0,50), 
1014 (0,00-0,50), 1015 (0,00-0,50), 
1016 (0,00-0,20), 1017 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM03 0,00-0,50 1018 (0,00-0,20), 1019 (0,00-0,20), 
1021 (0,00-0,20), 1023 (0,00-0,50), 
1024 (0,00-0,50), 1025 (0,00-0,50), 
1026 (0,00-0,50), 1027 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Monstraject 
(m -mv.)  

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse1) 

10MM04 0,20-1,00 1001 (0,40-0,90), 1006 (0,40-0,90), 
1003 (0,50-1,00), 1008 (0,50-1,00), 
1010 (0,50-0,80), 1012 (0,20-0,70), 
1014 (0,50-0,80) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM05 0,20-0,80 1007 (0,20-0,60), 1008 (0,30-0,50), 
1009 (0,30-0,80), 1010 (0,30-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM06 0,20-1,00 1016 (0,20-0,50), 1016 (0,50-1,00), 
1017 (0,50-0,80), 1019 (0,20-0,50), 
1021 (0,20-0,50), 1022 (0,50-1,00), 
1028 (0,40-0,90) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM07 0,50-1,50 1019 (0,50-0,80), 1021 (0,50-1,00), 
1021 (1,00-1,50), 1023 (0,50-1,00), 
1023 (1,00-1,50), 1025 (0,50-1,00), 
1025 (1,00-1,50), 1027 (0,60-1,10) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM08 0,70-1,50 1003 (1,10-1,50), 1006 (0,90-1,40), 
1008 (1,00-1,50), 1012 (0,70-1,20), 
1012 (1,20-1,50), 1014 (1,10-1,50), 
1016 (1,00-1,50), 1017 (0,80-1,30) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM09 0,80-1,50 1001 (1,00-1,50), 1009 (1,10-1,50), 
1010 (0,80-1,30), 1010 (1,30-1,50), 
1014 (0,80-1,10) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

10MM10 0,80-2,00 1019 (0,80-1,30), 1019 (1,30-1,50), 
1022 (1,10-1,50), 1025 (1,50-2,00), 
1027 (1,10-1,50)  

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

Deellocatie 11: Overig terrein landbouwgronden 

11MM01 0,00-0,50 1111 (0,00-0,50), 1112 (0,00-0,50), 
1113 (0,00-0,50), 1114 (0,00-0,50), 
1115 (0,00-0,50), 1116 (0,00-0,50), 
1117 (0,00-0,50), 1118 (0,00-0,50), 
1119 (0,00-0,50)  

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM02 0,00-0,50 1120 (0,00-0,50), 1121 (0,00-0,50), 
1122 (0,00-0,50), 1123 (0,00-0,50), 
1124 (0,00-0,50), 1125 (0,00-0,50), 
1126 (0,00-0,50), 1127 (0,00-0,50), 
1130 (0,00-0,50), 1131 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM03 0,00-0,50 1101 (0,00-0,50), 1102 (0,00-0,50), 
1128 (0,00-0,50), 1129 (0,00-0,50), 
1132 (0,00-0,50), 1133 (0,00-0,50), 
1134 (0,00-0,50), 1135 (0,00-0,50), 
1136 (0,00-0,50), 1155 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM04 0,00-0,50 1103 (0,00-0,50), 1137 (0,00-0,50), 
1138 (0,00-0,50), 1139 (0,00-0,50), 
1143 (0,00-0,50), 1144 (0,00-0,50), 
1148 (0,00-0,50), 1149 (0,00-0,50), 
1150 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM05 0,00-0,50 1140 (0,00-0,50), 1141 (0,00-0,50), 
1142 (0,00-0,50), 1145 (0,00-0,50), 
1146 (0,00-0,50), 1147 (0,00-0,50), 
1151 (0,00-0,50), 1152 (0,00-0,50), 
1153 (0,00-0,50), 1154 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM06 0,00-0,50 1104 (0,00-0,50), 1156 (0,00-0,50), 
1157 (0,00-0,50), 1158 (0,00-0,50), 
1159 (0,00-0,50), 1160 (0,00-0,50), 
1161 (0,00-0,50)  

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM07 0,00-0,50 1105 (0,00-0,50), 1106 (0,00-0,30), 
1107 (0,00-0,50), 1108 (0,00-0,50), 
1109 (0,00-0,50), 1110 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM08 0,30-2,00 1105 (0,60-1,10), 1105 (1,10-1,60), 
1106 (0,30-0,80), 1106 (0,80-1,30), 
1117 (0,50-1,00), 1117 (1,00-1,50), 
1117 (1,50-2,00) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM09 0,50-2,00 1101 (0,50-1,00), 1101 (1,00-1,50), 
1101 (1,50-2,00), 1102 (0,50-1,00), 
1102 (1,00-1,50), 1102 (1,50-2,00) 

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM10 0,50-2,00 1103 (0,50-1,00), 1103 (1,00-1,50), 
1103 (1,50-2,00), 1104 (0,50-1,00), 
1104 (1,00-1,50), 1104 (1,50-2,00) 

Zand in Zandbed + 2 µm 
Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Monstraject 
(m -mv.)  

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse1) 

11MM11 0,70-2,00 1107 (1,00-1,50), 1108 (0,70-1,20), 
1108 (1,20-1,50), 1108 (1,50-2,00), 
1109 (0,70-1,20), 1109 (1,20-1,70), 
1109 (1,70-2,00), 1110 (0,70-1,20), 
1110 (1,20-1,50), 1110 (1,50-2,00) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

11MM12 0,50-2,00 1141 (0,50-1,00), 1141 (1,00-1,50), 
1141 (1,50-2,00), 1147 (0,50-1,00), 
1147 (1,00-1,50), 1147 (1,50-2,00), 
1150 (0,50-1,00), 1150 (1,00-1,50), 
1150 (1,50-2,00) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

Deellocatie 12: Vleermuistoren 

12MM01 0,00-0,50 1201 (0,00-0,50), 1202 (0,00-0,50), 
1203 (0,00-0,50), 1204 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

12MM02 0,50-2,20 1201 (0,50-0,70), 1201 (0,70-1,20), 
1203 (0,50-0,70), 1203 (0,70-1,20), 
1203 (1,20-1,70), 1203 (1,70-2,20) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof   

 
Grondwater 

Deellocatie 3: Toekomstige situering De Nieuwe Ley 

0305-1-1 1,50-2,50 0305 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater 

0311-1-1 2,00-3,00 0311 (2,00-3,00) Standaardpakket grondwater 

Deellocatie 4: Te verwijderen dijk noordelijk van De Nieuwe Ley 

0404-1-1 2,00-3,00 0404 (2,00-3,00) Standaardpakket grondwater 

Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

0705-1-1 1,50-2,50 0705 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater 

0714-1-1 2,50-3,50 0714 (2,50-3,50) Standaardpakket grondwater 

Deellocatie 9: Nieuw aan te leggen sloten 

0902-1-1 2,00-3,00 0902 (2,00-3,00) Standaardpakket grondwater 

Deellocatie 10: Oude waterlopen 

1008-1-1 1,50-2,50 1008 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater 

1025-1-1 1,50-2,50 1025 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater 

Deellocatie 11: Overig terrein landbouwgronden 

1105-1-1 1,50-2,50 1105 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater 

1106-1-1 1,50-2,50 1106 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater 

1107-1-1 3,00-4,00 1107 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater 

1108-1-1 1,50-2,50 1108 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater 

1109-1-1 3,00-4,00 1109 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater 

1110-1-1 2,00-3,00 1110 (2,00-3,00) Standaardpakket grondwater 

Deellocatie 12: Vleermuistoren 

1203-1-1 3,00-4,00 1203 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater 

 
Asbest 

Deellocatie 7: Wandel- en rijpaden 

7AMM05 0,00-0,35 0701 (0,00-0,30), 0703 (0,00-0,25), 
0705 (0,00-0,20), 0706 (0,00-0,35) 

Asbest Grond NEN5898 2016 

7AMM06 0,00-0,40 0707 (0,00-0,40), 0709 (0,00-0,30), 
0710 (0,00-0,30)  

Asbest Puin NEN5898 2016 

7AMM07 0,00-0,40 0711 (0,00-0,40), 0713 (0,00-0,25) Asbest Grond NEN5898 2016 

7AM08 0,20-0,50 0720 (0,20-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016 

7AMM09 0,00-0,50 0721 (0,00-0,45), 0722 (0,00-0,50), 
0723 (0,00-0,50), 0724 (0,00-0,40) 

Asbest Puin NEN5898 2016 

 
Waterbodem 

Deellocatie 1: Huidige watergang De Nieuwe Ley 

1MMWB01 0,36-1,70 0101 (0,48-0,98), 0102 (0,54-1,04), 
0103 (0,40-0,90), 0104 (0,38-0,88), 
0105 (0,45-0,95), 0106 (0,36-0,55), 
0107 (0,43-0,70), 0108 (1,20-1,70), 
0109 (0,55-0,80), 0110 (0,53-1,03) 

Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

1MMWB02 0,34-1,15 0111 (0,53-1,03), 0112 (0,44-0,94), 
0113 (0,65-1,15), 0114 (0,55-1,05), 
0115 (0,34-0,84), 0116 (0,40-0,90), 
0117 (0,50-1,00), 0119 (0,43-0,93), 
0120 (0,36-0,86)  

Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

1MMWB03 0,42-0,95 0117 (0,42-0,50), 0118 (0,45-0,95) Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Monstraject 
(m -mv.)  

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse1) 

Arseen (As), Chroom ( Cr) 

Deellocatie 2: Huidige watergang De Oude Ley 

2MMWB01 0,00-0,95 0201 (0,00-0,50), 0202 (0,32-0,82), 
0203 (0,45-0,95), 0204 (0,25-0,60), 
0205 (0,35-0,85), 0207 (0,20-0,70), 
0209 (0,30-0,80), 0210 (0,25-0,75) 

Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

2MMWB02 0,23-0,80 0206 (0,30-0,80), 0208 (0,23-0,73) Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

Deellocatie 8: Huidige sloten 

8MMWB01 0,00-0,82 0801 (0,25-0,75), 0802 (0,30-0,80), 
0803 (0,12-0,62), 0805 (0,32-0,82), 
0806 (0,00-0,30), 0807 (0,00-0,40), 
0808 (0,00-0,20)  

Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

8MWB02 0,34-0,84 0804 (0,34-0,84) Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

8MMWB03 0,00-0,65 0809 (0,00-0,50), 0810 (0,00-0,50), 
0812 (0,05-0,25), 0813 (0,10-0,25), 
0814 (0,10-0,60), 0815 (0,15-0,65), 
0816 (0,08-0,20)  

Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

8MMWB04 0,00-0,55 0811 (0,05-0,55), 0817 (0,00-0,20), 
0818 (0,00-0,50), 0819 (0,00-0,15), 
0820 (0,00-0,50)  

Pakket A: Standaardpakket waterbodem regionale wateren  
Arseen (As), Chroom ( Cr) 

    
Toelichting 

1) Standaardpakketten:  
 grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC), lutum en organische stof 
 grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten  (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 
 waterbodem: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC), lutum en organische stof 

  



 
 

Projectcode: 420418.05 

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

Grondmonster   3MM01 3MM02 3MM03 

Certificaatcode   2019002123 2019002123 2019002123 

Boring(en)   0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 
0306, 0307 

0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 
0313, 0314, 0315 

0316, 0317 

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

Humus % ds 5,0 2,8 2,3 

Lutum % ds 5,2 3,2 3,5 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  27 75 (6)  27 91 (6)  <20 <46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,4 0,6 0  0,26 0,42 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  <3 <7 -0,05  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  8,9 15,2 -0,17  13 25 -0,1  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,059 0,079 -0  0,07 0,10 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  22 31 -0,04  35 53 0,01  12 18 -0,07 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <6 -0,45  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  36 69 -0,12  34 75 -0,11  43 94 -0,08 

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,56 0,56 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,095 0,095 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,06 0,06  1,1 1,1 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,62 0,62 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,6 0,6 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,28 0,28 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,48 0,48 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,26 0,26 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,34 0,34 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,38 -0,03   4,4 0,08 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 8 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 13 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 13 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 15 (6)  <11 28 (6)  17 74 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,9 19,8 (6)  <5 13 (6)  9,7 42,2 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 8 (6)  <6 15 (6)  <6 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <49 -0,03  <35 <88 -0,02  36 157 -0,01 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,6   97   97,5  

Droge stof % m/m  74,5 75,0  87 87  83,2 83,0 

Lutum %  5,2   3,2   3,5  

Organische stof (humus) %  5   2,8   2,3  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0028 0,0122 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0012 0,0052 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0066 0,0287 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0084 0,0365 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0054 0,0235 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0098 -0,01   <0,018 -0   0,11 0,09 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   3MM04 3MM05 3MM06 

Certificaatcode   2019002123, 2019002133 2019002123, 2019002133 2019002123 

Boring(en)   0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 
0306, 0307 

0308, 0309, 0310, 0311, 0311, 
0312, 0316 

0305, 0309, 0310, 0312, 0313, 
0314, 0315, 0315, 0317 

Traject (m -mv)   0,30 - 1,00 0,50 - 1,10 0,50 - 2,10 

Humus % ds 0,70 1,9 3,5 

Lutum % ds 2,8 3,3 7,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <49 (6)  <20 <47 (6)  40 95 (6) 

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

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <6 -0,05  <3 <5 -0,06 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  6,8 13,5 -0,18  <5 <6 -0,23 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,055 0,077 -0  0,052 0,068 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  15 23 -0,06  11 15 -0,07 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <7 -0,43  4,3 8,9 -0,4 

Zink  mg/kg ds  <20 <32 -0,19  <20 <31 -0,19  <20 <26 -0,2 

     

PAK     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6)  <11 22 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,9 34,5 (6)  <5 18 (6)  14 40 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 12 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <70 -0,02 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  98,9  
  99,3  

 97,7  
  97,9  

 96  

Gloeiverlies % (m/m) ds  1,1   2,3   

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) ds  8,7   13,1   

Droge stof % m/m  82 82  84,3 84,0  73,4 73,0 

Lutum %  2,8  
  3,4  

 3,3  
  2,7  

 7  

Organische stof (humus) %  <0,7   1,9   3,5  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) ds  95,6 96,0 (6)  96,7 97,0 (6)  

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) ds  79,5 80,0 (6)  77,6 78,0 (6)  

     

     

     

     

     

     

     



 
 

Projectcode: 420418.05 

Grondmonster   3MM04 3MM05 3MM06 

Certificaatcode   2019002123, 2019002133 2019002123, 2019002133 2019002123 

Boring(en)   0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 
0306, 0307 

0308, 0309, 0310, 0311, 0311, 
0312, 0316 

0305, 0309, 0310, 0312, 0313, 
0314, 0315, 0315, 0317 

Traject (m -mv)   0,30 - 1,00 0,50 - 1,10 0,50 - 2,10 

Humus % ds 0,70 1,9 3,5 

Lutum % ds 2,8 3,3 7,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

PCB`S     

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

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

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,014 -0,01 

 
  



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   3MM07 3MM08 4MM01 

Certificaatcode   2019002123, 2019002133 2019002123, 2019002133 2019002132, 2019002142 

Boring(en)   0301, 0302, 0303, 0303, 0304, 
0305, 0305, 0306, 0307, 0307 

0308, 0308, 0309, 0310, 0311, 
0312, 0313, 0314, 0315, 0316 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 
0406, 0407, 0408, 0408, 0409 

Traject (m -mv)   1,00 - 2,50 1,00 - 2,50 0,00 - 0,50 

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

Lutum % ds 2,2 7,0 2,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <53 (6)  23 55 (6)  <20 <52 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,23 0,37 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <5 -0,06  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <6 -0,23  <5 <7 -0,22 

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

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08  12 18 -0,07 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <6 -0,45  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <26 -0,2  <20 <32 -0,19 

     

PAK     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 9 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 15 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 15 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  13 57 (6)  <11 24 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  10 43 (6)  8,4 26,3 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 18 (6)  <6 13 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <107 -0,02  <35 <77 -0,02 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,5  
  99,7  

 96,3  
  97,2  

 96  
  96,6  

Gloeiverlies % (m/m) 
ds 

 0,47   3,7   4  

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) 
ds 

 5,7   20,1   21,5  

Droge stof % m/m  81,8 82,0  73,9 74,0  87,9 88,0 

Lutum %  2,2  
  2,5  

 7  
  8,2  

 2,4  
  2,8  

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

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) 
ds 

 98 98 (6)  91 91 (6)  98,1 98,0 (6) 

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) 
ds 

 80,4 80,0 (6)  73,5 74,0 (6)  88,3 88,0 (6) 

     

     

     

     



 
 

Projectcode: 420418.05 

Grondmonster   3MM07 3MM08 4MM01 

Certificaatcode   2019002123, 2019002133 2019002123, 2019002133 2019002132, 2019002142 

Boring(en)   0301, 0302, 0303, 0303, 0304, 
0305, 0305, 0306, 0307, 0307 

0308, 0308, 0309, 0310, 0311, 
0312, 0313, 0314, 0315, 0316 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 
0406, 0407, 0408, 0408, 0409 

Traject (m -mv)   1,00 - 2,50 1,00 - 2,50 0,00 - 0,50 

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

Lutum % ds 2,2 7,0 2,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,021 0   <0,015 -0,01 

 
 
  



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   4MM02 4MM03 4MM04 

Certificaatcode   2019002132 2019002132 2019002132 

Boring(en)   0401, 0402, 0402, 0404, 0405, 
0405, 0405, 0406, 0407 

0401, 0402, 0403, 0403, 0404, 
0405, 0406, 0407, 0408, 0409 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 
0406, 0406, 0407, 0408, 0409 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 0,50 - 1,70 1,10 - 2,50 

Humus % ds 2,0 4,2 0,80 

Lutum % ds 3,2 5,9 2,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <47 (6)  46 120 (6)  <20 <52 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,23 0,39 -0,02  0,25 0,37 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <5 -0,06  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <6 -0,23  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,072 0,096 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  11 17 -0,07  12 17 -0,07  <10 <11 -0,08 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  4,6 10,1 -0,38  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  <20 <31 -0,19  <20 <26 -0,2  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 18 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,3 26,5 (6)  7,8 18,6 (6)  8,9 44,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 10 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <58 -0,03  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,8   95,4   99,1  

Droge stof % m/m  83,9 84,0  75,4 75,0  80,9 81,0 

Lutum %  3,2   5,9   2,4  

Organische stof (humus) %  2   4,2   0,8  

     

PCB`S     

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

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

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,012 -0,01   <0,025 0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   6MM01 

Certificaatcode   2019002107 

Boring(en)   0601, 0601, 0601, 0602, 0602, 
0602, 0603, 0603, 0603, 0604, 
0604, 0604, 0605, 0605, 0605, 
0606, 0606, 0606, 6MM01 

Traject (m -mv)   0,00 - 2,80 

Humus % ds 2,3 

Lutum % ds 2,5 

Datum van toetsing  24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   

   

   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  mg/kg ds  27 98 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,35 0,59 -0 

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

Koper  mg/kg ds  10 20 -0,13 

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

Lood  mg/kg ds  31 48 -0 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  53 122 -0,03 

   

PAK   

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

Fenanthreen mg/kg ds  0,14 0,14 

Anthraceen mg/kg ds  0,051 0,051 

Fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,39 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,2 0,2 

Chryseen mg/kg ds  0,25 0,25 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13 0,13 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,2 0,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,16 0,16 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,7 0,01 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 61 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 48 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6) 

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

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,5  

Droge stof % m/m  88,6 89,0 

Lutum %  2,5  

Organische stof (humus) %  2,3  

   

PCB`S   

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

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

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   6MM02 7MM01 7MM02 

Certificaatcode   2019002107 2019003483 2019003483 

Boring(en)   0601, 0601, 0601, 0602, 0602, 
0602, 0603, 0603, 0603, 0604, 
0604, 0604, 0605, 0605, 0605, 
0606, 0606, 0606, 6MM02 

0701, 0703, 0704, 0706 0707, 0708, 0709, 0710 

Traject (m -mv)   0,00 - 2,80 0,00 - 0,35 0,00 - 0,40 

Humus % ds 2,7 4,2 3,2 

Lutum % ds 2,6 2,0 3,9 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  30 108 (6)  74 287 (6)  85 266 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,25 0,41 -0,02  0,26 0,41 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  5,8 20,4 0,03  3,7 10,8 -0,02 

Koper  mg/kg ds  9,1 18,0 -0,15  16 31 -0,06  9,4 17,6 -0,15 

Kwik  mg/kg ds  0,051 0,072 -0  0,14 0,20 0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  23 35 -0,03  26 39 -0,02  24 36 -0,03 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  9 26 -0,14  8,7 21,9 -0,2 

Zink  mg/kg ds  43 97 -0,07  37 83 -0,1  51 107 -0,06 

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds  0,11 0,11  0,13 0,13  0,33 0,33 

Anthraceen mg/kg ds  0,055 0,055  <0,05 <0,04  0,11 0,11 

Fluorantheen mg/kg ds  0,3 0,3  0,44 0,44  0,98 0,98 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16  0,28 0,28  0,69 0,69 

Chryseen mg/kg ds  0,15 0,15  0,25 0,25  0,59 0,59 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,1 0,1  0,15 0,15  0,33 0,33 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,17 0,17  0,31 0,31  0,57 0,57 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,13 0,13  0,2 0,2  0,44 0,44 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11  0,23 0,23  0,48 0,48 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 -0,01   2,1 0,02   4,6 0,08 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 5 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)  5,9 14,0 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 13 (6)  7,7 18,3 (6)  7,9 24,7 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 29 (6)  20 48 (6)  28 88 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,9 21,9 (6)  11 26 (6)  17 53 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 16 (6)  <6 10 (6)  7,3 22,8 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <91 -0,02  50 119 -0,01  67 209 0 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,1   95,7   96,6  

Droge stof % m/m  88 88  88 88  88,7 89,0 

Lutum %  2,6   <2   3,9  

Organische stof (humus) %  2,7   4,2   3,2  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0018 0,0056 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0036 0,0113 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0029 0,0091 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0016 0,0050 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0034 0,0106 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0031 0,0097 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0021 0,0066 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,018 -0   <0,012 -0,01   0,058 0,04 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   7MM03 7MM04 7MM05 

Certificaatcode   2019003483 2019003483 2019003483 

Boring(en)   0711, 0713 0714, 0716, 0718, 0720 0721, 0722, 0723, 0724 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,40 0,05 - 0,58 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,0 0,70 4,8 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  280 1085 (6)  <20 <54 (6)  110 426 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,2 0,3 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  0,49 0,75 0,01 

Kobalt  mg/kg ds  15 53 0,22  <3 <7 -0,05  9,1 32,0 0,1 

Koper  mg/kg ds  13 21 -0,13  <5 <7 -0,22  59 111 0,47 

Kwik  mg/kg ds  0,077 0,104 -0  <0,05 <0,05 -0  0,14 0,20 0 

Lood  mg/kg ds  35 48 -0  <10 <11 -0,08  810 1212 2,42 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  2,9 2,9 0,01 

Nikkel  mg/kg ds  12 35 0  <4 <8 -0,42  21 61 0,4 

Zink  mg/kg ds  34 67 -0,13  <20 <33 -0,18  120 266 0,22 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,077 0,077 

Fenanthreen mg/kg ds  0,26 0,26  <0,05 <0,04  2 2 

Anthraceen mg/kg ds  0,094 0,094  <0,05 <0,04  0,5 0,5 

Fluorantheen mg/kg ds  0,6 0,6  <0,05 <0,04  4,5 4,5 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,39 0,39  <0,05 <0,04  2 2 

Chryseen mg/kg ds  0,5 0,5  <0,05 <0,04  2,1 2,1 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  0,97 0,97 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,28 0,28  <0,05 <0,04  2 2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,24 0,24  <0,05 <0,04  1,6 1,6 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21  <0,05 <0,04  1,8 1,8 

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,8 0,03   <0,35 -0,03   18 0,43 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 11 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 18 (6)  5,3 11,0 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 18 (6)  23 48 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 8 (6)  <11 39 (6)  50 104 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,7 5,7 (6)  <5 18 (6)  16 33 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 4 (6)  <6 21 (6)  6,7 14,0 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <25 -0,03  <35 <123 -0,01  100 208 0 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 90   99,6   95,1  

Droge stof % m/m  85,2 85,0  93,4 93,0  89,6 90,0 

Lutum %  <2   <2   <2  

Organische stof (humus) %  10   <0,7   4,8  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0049 -0,02   <0,025 0,01   <0,010 -0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   7MM06 7MM07 7MM08 

Certificaatcode   2019003483 2019003483 2019003483 

Boring(en)   0701, 0703, 0704, 0705 0707, 0708 0710, 0713, 0721, 0723 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,90 0,20 - 0,90 0,25 - 0,95 

Humus % ds 2,0 3,6 2,0 

Lutum % ds 3,8 4,2 2,7 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <44 (6)  94 286 (6)  <20 <50 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,33 0,51 -0,01  0,23 0,39 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  4,7 13,3 -0,01  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  150 274 1,56  10 20 -0,13 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,2 0,3 0  0,057 0,081 -0 

Lood  mg/kg ds  11 17 -0,07  290 426 0,78  33 51 0 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  13 32 -0,05  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  <20 <30 -0,19  110 226 0,15  27 62 -0,13 

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,22 0,22  0,1 0,1 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,076 0,076  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,81 0,81  0,2 0,2 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,47 0,47  0,094 0,094 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,53 0,53  0,09 0,09 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,28 0,28  0,054 0,054 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,6 0,6  0,1 0,1 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,5 0,5  0,083 0,083 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,57 0,57  0,08 0,08 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   4,1 0,07   0,87 -0,02 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  11 31 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  48 133 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 55 (6)  18 50 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 12 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  90 250 0,01  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,7   96,1   97,8  

Droge stof % m/m  85,9 86,0  88,7 89,0  89,8 90,0 

Lutum %  3,8   4,2   2,7  

Organische stof (humus) %  2   3,6   2  

     

PCB`S     

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

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

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,014 -0,01   <0,025 0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   7MM09 7MM10 7-0707 

Certificaatcode   2019003483 2019003483 2019010238 

Boring(en)   0715, 0717, 0718, 0719 0720, 0720 0707 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,20 - 1,00 0,40 - 0,90 

Humus % ds 1,5 2,5 1,4 

Lutum % ds 2,8 2,7 2,9 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 18-3-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <49 (6)  130 463 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,42 0,70 0,01  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  5 16 0,01  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  16 32 -0,05  11 22 -0,12 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,089 0,126 -0  

Lood  mg/kg ds  13 20 -0,06  83 128 0,16  22 34 -0,03 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  7,5 20,7 -0,22  

Zink  mg/kg ds  <20 <32 -0,19  110 249 0,19  

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,46 0,46  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,91 0,91  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,24 0,24  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,34 0,34  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,33 0,33  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   3,7 0,06  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 14 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  5,6 22,4 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  11 44 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 14 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 17 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <98 -0,02  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,3   97,3   98,4  

Droge stof % m/m  69,5 70,0  91,7 92,0  89,7 90,0 

Lutum %  2,8   2,7   2,9  

Organische stof (humus) %  1,5   2,5   1,4  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,020 0  

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   7-0708 7-0708-2 7-0725-2 

Certificaatcode   2019010238 2019012546 2019028098 

Boring(en)   0708 0708 0725 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,50 - 1,00 0,20 - 0,45 

Humus % ds 5,9 1,0 7,3 

Lutum % ds 3,1 4,6 2,7 

Datum van toetsing  18-3-2019 18-3-2019 6-3-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    100 356 (6) 

Cadmium  mg/kg ds    0,36 0,49 -0,01 

Kobalt  mg/kg ds    9,3 30,4 0,09 

Koper  mg/kg ds  250 441 2,67  <5 <7 -0,22  28 48 0,05 

Kwik  mg/kg ds    0,11 0,15 0 

Lood  mg/kg ds  1100 1585 3,2  12 18 -0,07  57 81 0,06 

Molybdeen  mg/kg ds    1,8 1,8 0 

Nikkel  mg/kg ds    18 50 0,23 

Zink  mg/kg ds    63 128 -0,02 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 93,9   98,7   92,5  

Droge stof % m/m  96,7 97,0  87,5 88,0  88,3 88,0 

Lutum %  3,1   4,6   2,7  

Organische stof (humus) %  5,9   1   7,3  

 
 
 
 
Tabel 12: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   7-0726-1 7-0727-2 7-0728-2 

Certificaatcode   2019028098 2019028098 2019028098 

Boring(en)   0726 0727 0728 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,35 - 0,85 0,20 - 0,50 

Humus % ds 3,6 2,5 10 

Lutum % ds 3,0 3,5 2,2 

Datum van toetsing  6-3-2019 6-3-2019 6-3-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  42 145 (6)  21 69 (6)  230 870 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,31 0,49 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03  0,23 0,28 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  4,3 13,6 -0,01  <3 <6 -0,05  15 52 0,21 

Koper  mg/kg ds  24 46 0,04  6,2 12,0 -0,19  22 35 -0,03 

Kwik  mg/kg ds  0,18 0,25 0  0,15 0,21 0  0,1 0,1 -0 

Lood  mg/kg ds  74 111 0,13  14 21 -0,06  27 37 -0,03 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  1,6 1,6 0 

Nikkel  mg/kg ds  7,5 20,2 -0,23  <4 <7 -0,43  18 52 0,26 

Zink  mg/kg ds  47 102 -0,07  25 54 -0,15  37 72 -0,12 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,2   97,3   89,4  

Droge stof % m/m  88,5 89,0  85 85  86 86 

Lutum %  3   3,5   2,2  

Organische stof (humus) %  3,6   2,5   10,4  

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 13: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   7-0729-1 9MM01 9MM02 

Certificaatcode   2019028098 2019003257 2019003257 

Boring(en)   0729 0901, 0902, 0903 0904, 0905, 0906, 0907, 0908 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,40 0,00 - 0,50 

Humus % ds 7,3 7,4 2,7 

Lutum % ds 4,2 2,7 3,5 

Datum van toetsing  6-3-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  85 258 (6)  40 143 (6)  <20 <46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,32 0,43 -0,01  0,33 0,45 -0,01  0,22 0,36 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  8,8 24,9 0,06  4,5 14,7 -0  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  18 30 -0,07  22 38 -0,01  13 25 -0,1 

Kwik  mg/kg ds  0,17 0,23 0  0,086 0,117 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  43 59 0,02  75 106 0,12  18 27 -0,05 

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

Nikkel  mg/kg ds  8,7 21,4 -0,21  4,1 11,3 -0,36  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  54 103 -0,06  53 107 -0,06  30 65 -0,13 

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds   0,11 0,11  <0,05 <0,04 

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

Fluorantheen mg/kg ds   0,28 0,28  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,13 0,13  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds   0,17 0,17  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,081 0,081  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,15 0,15  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,13 0,13  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,14 0,14  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds    1,3 -0,01   <0,35 -0,03 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <5 5 (6)  <5 13 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   <5 5 (6)  <5 13 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   11 15 (6)  <11 29 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   8,7 11,8 (6)  7,1 26,3 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <6 6 (6)  <6 16 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   <35 <33 -0,03  <35 <91 -0,02 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 92,4   92,4   97,1  

Droge stof % m/m  81,3 81,0  81,9 82,0  86,4 86,0 

Lutum %  4,2   2,7   3,5  

Organische stof (humus) %  7,3   7,4   2,7  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

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

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds    <0,0066 -0,01   <0,018 -0 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 14: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   9MM03 9MM04 10MM01 

Certificaatcode   2019003257 2019003257, 2019003473 2019003856 

Boring(en)   0901, 0901, 0902, 0902, 0902, 
0903, 0903 

0904, 0904, 0905, 0905, 0906, 
0906, 0907, 0907, 0908, 0908 

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1010, 1011 

Traject (m -mv)   0,40 - 2,00 0,50 - 1,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 1,6 1,9 6,1 

Lutum % ds 3,0 4,2 3,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <48 (6)  <20 <43 (6)  27 93 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,42 0,60 0 

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

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  9,5 16,7 -0,16 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,06 0,08 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  27 39 -0,02 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  <20 <32 -0,19  <20 <30 -0,19  48 99 -0,07 

     

PAK     

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

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

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

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,089 0,089 

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

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,071 0,071 

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

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,057 0,057 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,051 0,051 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,053 0,053 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   0,50 -0,03 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6)  <11 13 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,4 47,0 (6)  <5 18 (6)  7,8 12,8 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <40 -0,03 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,2   97,3  
  97,9  

 93,7  

Gloeiverlies % (m/m) 
ds 

  2,7   

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) 
ds 

  9,7   

Droge stof % m/m  80,7 81,0  81,1 81,0  71,8 72,0 

Lutum %  3   4,2  
  2,5  

 3  

Organische stof (humus) %  1,6   1,9   6,1  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) 
ds 

  97,7 98,0 (6)  

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) 
ds 

  87,4 87,0 (6)  

     

     

     

     



 
 

Projectcode: 420418.05 

Grondmonster   9MM03 9MM04 10MM01 

Certificaatcode   2019003257 2019003257, 2019003473 2019003856 

Boring(en)   0901, 0901, 0902, 0902, 0902, 
0903, 0903 

0904, 0904, 0905, 0905, 0906, 
0906, 0907, 0907, 0908, 0908 

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1010, 1011 

Traject (m -mv)   0,40 - 2,00 0,50 - 1,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 1,6 1,9 6,1 

Lutum % ds 3,0 4,2 3,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,0080 -0,01 

 
 
  



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 15: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   10MM02 10MM03 10MM04 

Certificaatcode   2019003856 2019003856 2019003856 

Boring(en)   1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 
1017 

1018, 1019, 1021, 1023, 1024, 
1025, 1026, 1027 

1001, 1003, 1006, 1008, 1010, 
1012, 1014 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,20 - 1,00 

Humus % ds 6,1 6,8 2,3 

Lutum % ds 3,6 4,1 4,6 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <45 (6)  26 80 (6)  <20 <41 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,29 0,41 -0,02  0,42 0,58 -0  <0,2 <0,2 -0,03 

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

Koper  mg/kg ds  7,7 13,3 -0,18  11 18 -0,15  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,054 0,072 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  17 24 -0,05  30 42 -0,02  <10 <10 -0,08 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  29 58 -0,14  80 154 0,02  <20 <29 -0,19 

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,1 0,1  <0,05 <0,04 

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

Fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  0,21 0,21  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,097 0,097  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,12 0,12  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,055 0,055  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,09 0,09  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,071 0,071  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,075 0,075  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,38 -0,03   0,89 -0,02   <0,35 -0,03 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 3 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 5 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 5 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 13 (6)  <11 11 (6)  <11 33 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,2 8,5 (6)  <5 5 (6)  5,3 23,0 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 7 (6)  <6 6 (6)  <6 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <40 -0,03  <35 <36 -0,03  <35 <107 -0,02 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 93,7   92,9   97,4  

Droge stof % m/m  77,1 77,0  74,2 74,0  75,6 76,0 

Lutum %  3,6   4,1   4,6  

Organische stof (humus) %  6,1   6,8   2,3  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  0,001 0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0080 -0,01   <0,0072 -0,01   0,023 0 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 16: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   10MM05 10MM06 10MM07 

Certificaatcode   2019003856 2019003856 2019003856 

Boring(en)   1007, 1008, 1009, 1010 1016, 1016, 1017, 1019, 1021, 
1022, 1028 

1019, 1021, 1021, 1023, 1023, 
1025, 1025, 1027 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,80 0,20 - 1,00 0,50 - 1,50 

Humus % ds 5,3 2,4 3,4 

Lutum % ds 2,2 2,6 3,3 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  27 102 (6)  23 83 (6)  <20 <47 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,23 0,37 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  3,1 9,5 -0,03 

Koper  mg/kg ds  <5 <6 -0,23  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

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

Lood  mg/kg ds  13 19 -0,06  <10 <11 -0,08  18 27 -0,05 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  <20 <30 -0,19  21 48 -0,16  31 67 -0,13 

     

PAK     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 9 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 15 (6)  <11 32 (6)  <11 23 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,5 10,4 (6)  8,7 36,3 (6)  5,8 17,1 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 8 (6)  <6 18 (6)  <6 12 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <46 -0,03  <35 <102 -0,02  <35 <72 -0,02 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,6   97,4   96,4  

Droge stof % m/m  73,4 73,0  78,1 78,0  75,3 75,0 

Lutum %  2,2   2,6   3,3  

Organische stof (humus) %  5,3   2,4   3,4  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0092 -0,01   <0,020 0   <0,014 -0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 17: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   10MM08 10MM09 10MM10 

Certificaatcode   2019003856 2019003856 2019003856 

Boring(en)   1003, 1006, 1008, 1012, 1012, 
1014, 1016, 1017 

1001, 1009, 1010, 1010, 1014 1019, 1019, 1022, 1025, 1027 

Traject (m -mv)   0,70 - 1,50 0,80 - 1,50 0,80 - 2,00 

Humus % ds 1,2 4,4 1,0 

Lutum % ds 2,0 8,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  92 204 (6)  <20 <54 (6) 

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

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <4 -0,06  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <6 -0,23  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,066 0,095 -0  0,063 0,081 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08  <10 <11 -0,08 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  5,1 9,9 -0,39  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <24 -0,2  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  7,2 36,0 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 18 (6)  20 100 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  6,4 14,5 (6)  11 55 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 10 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <56 -0,03  47 235 0,01 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,6   95   99  

Droge stof % m/m  78,9 79,0  70,1 70,0  80,4 80,0 

Lutum %  <2   8   <2  

Organische stof (humus) %  1,2   4,4   1  

     

PCB`S     

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

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

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,011 -0,01   <0,025 0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 18: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   11MM01 11MM02 11MM03 

Certificaatcode   2019005396 2019005396 2019005396 

Boring(en)   1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119 

1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 
1125, 1126, 1127, 1130, 1131 

1101, 1102, 1128, 1129, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1136, 1155 

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

Humus % ds 7,5 3,3 4,6 

Lutum % ds 5,8 9,0 3,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  25 66 (6)  <20 <29 (6)  <20 <46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,48 0,63 0  0,37 0,55 -0  0,54 0,81 0,02 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  <3 <4 -0,06  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  10 16 -0,16  6,3 10,1 -0,2  5,8 10,5 -0,2 

Kwik  mg/kg ds  0,063 0,082 -0  0,055 0,070 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  25 34 -0,03  18 25 -0,05  26 38 -0,03 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <6 -0,45  <4 <5 -0,46  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  46 82 -0,1  30 51 -0,15  43 90 -0,09 

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04  0,12 0,12 

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

Fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  <0,05 <0,04  0,28 0,28 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,056 0,056  <0,05 <0,04  0,11 0,11 

Chryseen mg/kg ds  0,055 0,055  <0,05 <0,04  0,11 0,11 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,067 0,067 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,12 0,12 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,097 0,097 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,098 0,098 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,50 -0,03   <0,35 -0,03   1,1 -0,01 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  30 40 (6)  <3 6 (6)  <3 5 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  140 187 (6)  <5 11 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  390 520 (6)  <5 11 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  290 387 (6)  <11 23 (6)  <11 17 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  110 147 (6)  6,5 19,7 (6)  5,8 12,6 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  35 47 (6)  <6 13 (6)  <6 9 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1000 1333 0,24  <35 <74 -0,02  <35 <53 -0,03 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 92,1   96,1   95,2  

Droge stof % m/m  71,1 71,0  73,3 73,0  81,2 81,0 

Lutum %  5,8   9   3,4  

Organische stof (humus) %  7,5   3,3   4,6  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0065 -0,01   <0,015 -0,01   <0,011 -0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 19: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   11MM04 11MM05 11MM06 

Certificaatcode   2019005396 2019005396 2019005396 

Boring(en)   1103, 1137, 1138, 1139, 1143, 
1144, 1148, 1149, 1150 

1140, 1141, 1142, 1145, 1146, 
1147, 1151, 1152, 1153, 1154 

1104, 1156, 1157, 1158, 1159, 
1160, 1161 

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

Humus % ds 3,9 4,0 4,2 

Lutum % ds 3,3 2,0 3,6 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  21 70 (6)  <20 <54 (6)  30 97 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,31 0,48 -0,01  0,31 0,49 -0,01  0,44 0,67 0,01 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,05  4,4 13,2 -0,01 

Koper  mg/kg ds  15 28 -0,08  15 29 -0,07  15 27 -0,09 

Kwik  mg/kg ds  0,061 0,085 -0  0,052 0,074 -0  0,1 0,1 -0 

Lood  mg/kg ds  25 37 -0,03  30 46 -0,01  37 54 0,01 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,42  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  44 94 -0,08  36 81 -0,1  49 102 -0,07 

     

PAK     

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

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,08 0,08 

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

Fluorantheen mg/kg ds  0,075 0,075  0,12 0,12  0,23 0,23 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,078 0,078  0,13 0,13 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,07 0,07  0,12 0,12 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,064 0,064 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,079 0,079  0,11 0,11 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,061 0,061  0,087 0,087 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,062 0,062  0,09 0,09 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,39 -0,03   0,61 -0,02   0,98 -0,01 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 5 (6)  <3 5 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 28 (6)  <11 19 (6)  <11 18 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,4 16,4 (6)  <5 9 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)  <6 11 (6)  <6 10 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <63 -0,03  <35 <61 -0,03  <35 <58 -0,03 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,9   95,9   95,5  

Droge stof % m/m  81,2 81,0  78,6 79,0  85,5 86,0 

Lutum %  3,3   <2   3,6  

Organische stof (humus) %  3,9   4   4,2  

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013 -0,01   <0,012 -0,01   <0,012 -0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 20: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   11MM07 11MM08 11MM09 

Certificaatcode   2019005396 2019005396 2019005396, 2019005397 

Boring(en)   1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1110 

1105, 1105, 1106, 1106, 1117, 
1117, 1117 

1101, 1101, 1101, 1102, 1102, 
1102 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,30 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 4,1 2,0 1,3 

Lutum % ds 3,4 2,9 3,1 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  20 66 (6)  <20 <49 (6)  <20 <48 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,25 0,38 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

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

Koper  mg/kg ds  10 18 -0,15  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

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

Lood  mg/kg ds  28 41 -0,02  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,42  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  24 51 -0,15  <20 <32 -0,19  <20 <31 -0,19 

     

PAK     

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

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

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

Fluorantheen mg/kg ds  0,053 0,053  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

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

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

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

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

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

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

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,37 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 19 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6)  6,5 32,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <60 -0,03  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,7   97,8   98,3  
  98,5  

Gloeiverlies % (m/m) 
ds 

   1,7  

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) 
ds 

   6,9  

Droge stof % m/m  82,5 83,0  78,1 78,0  78,8 79,0 

Lutum %  3,4   2,9   3,1  
  3  

Organische stof (humus) %  4,1   2   1,3  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) 
ds 

   100 100 (6) 

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) 
ds 

   59,9 60,0 (6) 

     

     

     

     



 
 

Projectcode: 420418.05 

Grondmonster   11MM07 11MM08 11MM09 

Certificaatcode   2019005396 2019005396 2019005396, 2019005397 

Boring(en)   1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1110 

1105, 1105, 1106, 1106, 1117, 
1117, 1117 

1101, 1101, 1101, 1102, 1102, 
1102 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,30 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 4,1 2,0 1,3 

Lutum % ds 3,4 2,9 3,1 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

PCB`S     

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

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

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,012 -0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

 
 
  



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 21: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   11MM10 11MM11 11MM12 

Certificaatcode   2019005396, 2019005397 2019005396 2019005396 

Boring(en)   1103, 1103, 1103, 1104, 1104, 
1104 

1107, 1108, 1108, 1108, 1109, 
1109, 1109, 1110, 1110, 1110 

1141, 1141, 1141, 1147, 1147, 
1147, 1150, 1150, 1150 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,70 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,4 1,0 1,0 

Lutum % ds 3,8 3,5 3,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <44 (6)  <20 <46 (6)  <20 <46 (6) 

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

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

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

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

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <31 -0,19  <20 <31 -0,19 

     

PAK     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 32 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6 25 (6)  7,9 39,5 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <102 -0,02  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,8  
  97,4  

 98,8   98,8  

Gloeiverlies % (m/m) 
ds 

 2,2    

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) 
ds 

 17,9    

Droge stof % m/m  80,5 81,0  83,1 83,0  80,4 80,0 

Lutum %  3,8  
  3,4  

 3,5   3,4  

Organische stof (humus) %  2,4   1   1  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) 
ds 

 96,6 97,0 (6)   

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) 
ds 

 83,3 83,0 (6)   

     

     

     

     



 
 

Projectcode: 420418.05 

Grondmonster   11MM10 11MM11 11MM12 

Certificaatcode   2019005396, 2019005397 2019005396 2019005396 

Boring(en)   1103, 1103, 1103, 1104, 1104, 
1104 

1107, 1108, 1108, 1108, 1109, 
1109, 1109, 1110, 1110, 1110 

1141, 1141, 1141, 1147, 1147, 
1147, 1150, 1150, 1150 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,70 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,4 1,0 1,0 

Lutum % ds 3,8 3,5 3,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

PCB`S     

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

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

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020 0   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

 
 
  



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 22: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   12MM01 12MM02 

Certificaatcode   2019003258 2019003258 

Boring(en)   1201, 1202, 1203, 1204 1201, 1201, 1203, 1203, 1203, 
1203 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,20 

Humus % ds 3,7 0,70 

Lutum % ds 2,6 2,9 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

    

    

    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  <20 <50 (6)  <20 <49 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,22 0,35 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

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

Koper  mg/kg ds  8,4 16,1 -0,16  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,074 0,104 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  28 42 -0,02  <10 <11 -0,08 

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

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  <20 <31 -0,19  <20 <32 -0,19 

    

PAK    

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

Fenanthreen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04 

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

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,055 0,055  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04 

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

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,056 0,056  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,051 0,051  <0,05 <0,04 

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

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,66 -0,02   <0,35 -0,03 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 21 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12 32 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <66 -0,03  <35 <123 -0,01 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,1   99,1  

Droge stof % m/m  89,1 89,0  91,7 92,0 

Lutum %  2,6   2,9  

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

    

PCB`S    

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

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

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013 -0,01   <0,025 0,01 

 
 
 
 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 23: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

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

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

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

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

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

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Bijlage 5 Analyseresultaten grondwatermonsters 
met overschrijdingen normwaarden 

 
 
 

 
 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  0305-1-1 0311-1-1 0404-1-1 

Datum  18-1-2019 18-1-2019 18-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  µg/l  110 110 0,1  45 45 -0,01  110 110 0,1 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24  3,1 3,1 -0,21 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

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

Nikkel  µg/l  3,8 3,8 -0,19  3,3 3,3 -0,19  <3 <2 -0,22 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08  54 54 -0,01 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

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

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

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

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

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  

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

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

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

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

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

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6   <1,6  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

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

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

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



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  0705-1-1 0714-1-1 

Datum  18-1-2019 18-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 2,50 - 3,50 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Barium  µg/l  59 59 0,02  74 74 0,04 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24  2,3 2,3 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  2,1 2,1 -0,22  <2 <1 -0,23 

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

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  6,3 6,3 -0,14 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  110 110 0,06 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

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

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

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

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

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9  

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

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

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

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

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

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

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

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

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

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

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  0,14 0,14 0,01 

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

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

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   1,1 0,05 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  0,8 0,8 0,16 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

CKW (som) µg/l  <1,6   3,1  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

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

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

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

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



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  0902-1-1 1008-1-1 1025-1-1 

Datum  18-1-2019 18-1-2019 18-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  µg/l  91 91 0,07  44 44 -0,01  180 180 0,23 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24  2,4 2,4 -0,22  <2 <1 -0,24 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  2,3 2,3 -0,21 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

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

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  4,2 4,2 -0,18  <3 <2 -0,22 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  14 14 -0,07  68 68 0 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

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

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

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

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

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  

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

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

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

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

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

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6   <1,6  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

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

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

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



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1105-1-1 1106-1-1 1107-1-1 

Datum  18-1-2019 18-1-2019 18-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  µg/l  43 43 -0,01  110 110 0,1  95 95 0,08 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  2,2 2,2 -0,22  5,3 5,3 -0,18  17 17 -0,04 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  0,076 0,076 0,1  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

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

Nikkel  µg/l  5,5 5,5 -0,16  3,9 3,9 -0,19  17 17 0,03 

Zink  µg/l  67 67 0  190 190 0,17  100 100 0,05 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

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

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

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

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

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  

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

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

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

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

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

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

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

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

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

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

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

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

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,54 0,54  <0,1 <0,1 

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

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   0,61 0,03   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

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

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6   <1,6  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

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

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

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



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1108-1-1 1109-1-1 1110-1-1 

Datum  18-1-2019 18-1-2019 18-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 3,00 - 4,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  µg/l  180 180 0,23  52 52 0  60 60 0,02 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24  7,7 7,7 -0,15  <2 <1 -0,24 

Koper  µg/l  3,2 3,2 -0,2  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

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

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  7,2 7,2 -0,13  <3 <2 -0,22 

Zink  µg/l  48 48 -0,02  16 16 -0,07  17 17 -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

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

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

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

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

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  

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

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

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

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

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

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6   <1,6  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

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

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

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

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



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1203-1-1 

Datum  18-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  21 21 -0,05 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper  µg/l  4 4 -0,18 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel  µg/l  3,2 3,2 -0,2 

Zink  µg/l  10 10 -0,07 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

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

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9  

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

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

CKW (som) µg/l  <1,6  

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

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

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

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

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



 
 

Projectcode: 420418.05 

 
 
 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

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

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

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

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

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Bijlage 6 Normwaarden grond en grondwater  
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Bijlage 6:  Normwaarden grond en grondwater 
 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 
  

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen   

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8
 

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30
#
 

Seleen - 100
#
 

Tellurium - 600
#
 

Thallium - 15# 

Tin 6,5 900# 

Vanadium 80 250# 

Zilver - 15# 

2. Overige organische stoffen   

Cyanide (vrij)5 3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)1 0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)1 0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000# 

Aromatische oplosmiddelen
1, 7

 2,5* 200
#
 

Dihydroxybenzenen (som)
12

 - 8
#
 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)1 1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,12 

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen
2
 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)1 0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen   

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)1 2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1
 0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen   

Monochloorfenolen (som)1 0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)1 0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)1 0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)1 0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)
1
 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)
1
 0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)
1
 0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50# 

Trichlooranilinen - 10
#
 

Tetrachlooranilinen - 30
#
 

Pentachlooranilinen 0,15* 10# 

4-chloormethylfenolen 0,60* 15
#
 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen  

Chloordaan (som)
1
 0,0020 4 

DDT (som)
1
 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1
 0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5 

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen 

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172 

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2# 

Maneb - 22# 

7. Overige stoffen   

Asbest
3
 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat
11

 0,070* 48 

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#
 

Butanol 2,0* 30# 

1,2 butylacetaat 2,0* 200# 

Ethylacetaat 2,0* 75# 

Diethyleen glycol 8,0 270# 

Ethyleen glycol 5,0 100# 

Formaldehyde 0,1* 0,1
#
 

Isopropanol 0,75 220
#
 

Methanol 3,0 30# 

Methylethylketon 2,0* 35
#
 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100# 
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Toelichting:   

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden. 

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds. 
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon 
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)  
  

Stof Streefwaarde
7
 

 Ondiep 
(< 10 m -mv.) 

Diep 
(> 10 m -mv.) 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen    

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15# 

Seleen - 0,07 160# 

Tellurium - – 70
#
 

Thallium - 2* 7# 

Tin - 2,2* 50
#
 

Vanadium - 1,2* 70
#
 

Zilver - – 40
#
 

2. Overige organische stoffen   

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)
1
 0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)1 0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02
#
 

Aromatische oplosmiddelen1 - 150# 

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#
 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600
#
 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800# 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

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

Dichloorpropanen (som)1 0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen5   

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)1 0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

   

 

Stof Streefwaarde7 Interventie- 
waarde 

 

C. Chloorfenolen5   

Monochloorfenolen (som)1 0,3 100 

Dichloorfenolen (som)1 0,2 30 

Trichloorfenolen (som)
1
 0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1
 0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)1 - 6 

Dichlooranilinen - 100
#
 

Trichlooranilinen - 10# 

Tetrachlooranilinen - 10# 

Pentachlooranilinen - 1# 

4-chloormethylfenolen - 350# 

Dioxine (som TEQ)1 - 0,000001# 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen   

Chloordaan (som)
1
 0,00002* 0,2 

DDT (som)
1
 - - 

DDE (som)1 - - 

DDD (som)1 - - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)1 - 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)
1
 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen   

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2# 

Maneb 0,00005 0,1# 

7. Overige stoffen   

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)1 0,5 5 

Minerale olie4 50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5# 

Butanol - 5600# 

1,2 butylacetaat - 6300
#
 

Ethylacetaat - 15000# 

Diethyleen glycol - 13000# 

Ethyleen glycol - 5500
#
 

Formaldehyde - 50# 

Isopropanol - 31000# 

Methanol - 24000# 

Methylethylketon - 6000# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400# 
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Toelichting:   
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 7 Toelichting op normwaarden grond en 
grondwater 
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Bijlage 7:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  
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Bijlage 8 Analysecertificaten 
 



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 18-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003303/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3

Vincent Bronder 1/2

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/16:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019003303/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 77.9% (m/m) 81.7 79.8Droge stof

S 1.0% (m/m) ds 0.9 1.2Organische stof

Q 99.0% (m/m) ds 99.1 98.8Gloeirest

S <1.0% (m/m) ds <1.0 <1.0Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Arseen (As)

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

S <0.20mg/kg ds 0.71 <0.20Cadmium (Cd)

S <1.5mg/kg ds <1.5 2.6Kobalt (Co)

S <10mg/kg ds <10 <10Chroom (Cr)

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

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

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 5.5Nikkel (Ni)

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

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

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 27 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 37 16Minerale olie (C21-C30)

17mg/kg ds 21 6.2Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 96 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

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

S
1)

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

1

2

3

1MMWB01

1MMWB02

1MMWB03 10498285

10498284

10498283

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3

Vincent Bronder 2/2

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/16:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019003303/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

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

S
1)

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

S
1)

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

S
1)

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

S
1)

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

S
2)3)2)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.25 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.69 0.056Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 1.5 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 9.9 0.096Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 3.3 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 3.0 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 1.2 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 2.8 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 2.0 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 2.2 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg ds 27 0.43PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

1MMWB01

1MMWB02

1MMWB03 10498285

10498284

10498283

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498283 0101  48  98 05372529631 1MMWB01

 10498283 0110  53  103 05372528841 1MMWB01

 10498283 0102  54  104 05372529391 1MMWB01

 10498283 0103  40  90 05372529311 1MMWB01

 10498283 0104  38  88 05372529341 1MMWB01

 10498283 0105  45  95 05372529781 1MMWB01

 10498283 0106  36  55 05372529711 1MMWB01

 10498283 0107  43  70 05372529361 1MMWB01

 10498283 0108  120  170 05372529511 1MMWB01

 10498283 0109  55  80 05372529141 1MMWB01

 10498284 0111  53  103 05372529671 1MMWB02

 10498284 0112  44  94 05372528791 1MMWB02

 10498284 0113  65  115 05372528801 1MMWB02

 10498284 0114  55  105 05372529541 1MMWB02

 10498284 0115  34  84 05372528261 1MMWB02

 10498284 0116  40  90 05372528461 1MMWB02

 10498284 0117  50  100 05372528752 1MMWB02

 10498284 0119  43  93 05372528331 1MMWB02

 10498284 0120  36  86 05372528781 1MMWB02

 10498285 0117  42  50 05372528771 1MMWB03

 10498285 0118  45  95 05372528741 1MMWB03

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

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

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

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

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

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10498284
Certificate no.: 2019003303
Sample description.: 1MMWB02
 V
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T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 17-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003867/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2

Vincent Bronder 1/2

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/08:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019003867/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 67.4% (m/m) 64.6Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 6.8Organische stof

Q 96.1% (m/m) ds 92.9Gloeirest

S 1.2% (m/m) ds 3.3Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

S <4.0mg/kg ds <4.0Arseen (As)

S <20mg/kg ds 35Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.34Cadmium (Cd)

S <1.5mg/kg ds 1.6Kobalt (Co)

S <10mg/kg ds 34Chroom (Cr)

S <5.0mg/kg ds 14Koper (Cu)

S 0.088mg/kg ds 0.11Kwik (Hg)

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

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

S 13mg/kg ds 28Lood (Pb)

S 40mg/kg ds 46Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds 7.5Minerale olie (C12-C16)

22mg/kg ds 31Minerale olie (C16-C21)

65mg/kg ds 140Minerale olie (C21-C30)

43mg/kg ds 67Minerale olie (C30-C35)

7.5mg/kg ds 19Minerale olie (C35-C40)

S 150mg/kg ds 260Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

2MMWB01

2MMWB02 10500258

10500257

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2019

11-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2

Vincent Bronder 2/2

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/08:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019003867/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.093mg/kg ds 0.17Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.091Anthraceen

S 0.22mg/kg ds 0.42Fluorantheen

S 0.080mg/kg ds 0.24Benzo(a)anthraceen

S 0.097mg/kg ds 0.24Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.14Benzo(k)fluorantheen

S 0.084mg/kg ds 0.27Benzo(a)pyreen

S 0.071mg/kg ds 0.22Benzo(ghi)peryleen

S 0.077mg/kg ds 0.24Indeno(123-cd)pyreen

S 0.83mg/kg ds 2.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

2MMWB01

2MMWB02 10500258

10500257

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2019

11-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003867/1

Pagina 1/1

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

 10500257 0201  0  50 05372531491 2MMWB01

 10500257 0202  32  82 05372531511 2MMWB01

 10500257 0203  45  95 05372531781 2MMWB01

 10500257 0204  25  60 05372531682 2MMWB01

 10500257 0205  35  85 05372531481 2MMWB01

 10500257 0207  20  70 05372531521 2MMWB01

 10500257 0209  30  80 05372531401 2MMWB01

 10500257 0210  25  75 05372531421 2MMWB01

 10500258 0208  23  73 05372531451 2MMWB02

 10500258 0206  30  80 05372531711 2MMWB02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003867/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003867/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

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

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10500257
Certificate no.: 2019003867
Sample description.: 2MMWB01
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10500258
Certificate no.:2019003867
Sample description.: 2MMWB02
 V
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T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 16-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019002123/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

jose Cadieguo 1/4

420418.05

Analysecertificaat

16-Jan-2019/16:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
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Monsternemer

Startdatum
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Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002123/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 74.5% (m/m) 87.0 83.2 83.4 84.8Droge stof

S 5.0% (m/m) ds 2.8 2.3 <0.7 1.9Organische stof

94.6% (m/m) ds 97.0 97.5 99.3 97.9Gloeirest

S 5.2% (m/m) ds 3.2 3.5 3.4 2.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

S 0.40mg/kg ds 0.26 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

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

S 8.9mg/kg ds 13 <5.0 <5.0 6.8Koper (Cu)

S 0.059mg/kg ds 0.070 <0.050 <0.050 0.055Kwik (Hg)

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

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

S 22mg/kg ds 35 12 <10 15Lood (Pb)

S 36mg/kg ds 34 43 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

9.9mg/kg ds <5.0 9.7 6.9 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds <35 36 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0028 <0.0010 <0.0010PCB 101
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002123/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0066 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0084 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0054 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.026 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.56 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.095 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.060 1.1 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.62 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.60 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.28 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.48 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.26 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.34 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.38 4.3 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8

jose Cadieguo 3/4

420418.05

Analysecertificaat

16-Jan-2019/16:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002123/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 73.4% (m/m) 82.3 71.3Droge stof

S 3.5% (m/m) ds <0.7 2.3Organische stof

96.0% (m/m) ds 99.7 97.2Gloeirest

S 7.0% (m/m) ds 2.5 8.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 40mg/kg ds <20 23Barium (Ba)

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

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

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

S 0.052mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 4.3mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 11mg/kg ds <10 <10Lood (Pb)

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

Minerale olie

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

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

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

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

14mg/kg ds <5.0 10Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002123/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10494097 0301  0  30 05356836041 3MM01

 10494097 0302  0  30 05356835991 3MM01

 10494097 0303  0  30 05356833771 3MM01

 10494097 0304  0  50 05356834911 3MM01

 10494097 0305  0  50 05356834951 3MM01

 10494097 0306  0  50 05356835911 3MM01

 10494097 0307  0  50 05356835961 3MM01

 10494098 0310  0  50 05372538381 3MM02

 10494098 0311  0  50 05372538971 3MM02

 10494098 0312  0  50 05372538721 3MM02

 10494098 0313  0  50 05356834801 3MM02

 10494098 0314  0  50 05372536761 3MM02

 10494098 0315  0  50 05356835371 3MM02

 10494098 0308  0  50 05372536541 3MM02

 10494098 0309  0  50 05356834841 3MM02

 10494099 0316  0  50 05372538761 3MM03

 10494099 0317  0  50 05356835391 3MM03

 10494100 0301  30  80 05356835382 3MM04

 10494100 0302  30  80 05356833702 3MM04

 10494100 0303  30  80 05356834962 3MM04

 10494100 0304  50  100 05356834972 3MM04

 10494100 0305  70  100 05356834893 3MM04

 10494100 0306  50  100 05356833712 3MM04

 10494100 0307  50  100 05356834722 3MM04

 10494101 0308  50  100 05372536532 3MM05

 10494101 0309  50  100 05356834832 3MM05

 10494101 0310  50  100 05372538832 3MM05

 10494101 0311  50  80 05372538362 3MM05

 10494101 0311  80  110 05372539113 3MM05

 10494101 0312  50  80 05356834752 3MM05

 10494101 0316  50  100 05372538902 3MM05

 10494102 0305  50  70 05356834942 3MM06

 10494102 0310  100  150 05372538243 3MM06

 10494102 0309  160  210 05356834715 3MM06

 10494102 0312  80  130 05356834743 3MM06

 10494102 0313  50  100 05372538942 3MM06
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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).
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10494102 0314  50  100 05372536342 3MM06

 10494102 0315  50  80 05372536282 3MM06

 10494102 0315  80  130 05372536363 3MM06

 10494102 0317  150  200 05356835334 3MM06

 10494103 0301  150  200 05356835404 3MM07

 10494103 0302  100  150 05356833674 3MM07

 10494103 0303  150  200 05356833735 3MM07

 10494103 0303  200  250 05356833746 3MM07

 10494103 0304  100  150 05356834993 3MM07

 10494103 0305  150  200 05356834905 3MM07

 10494103 0305  200  250 05356836006 3MM07

 10494103 0306  100  150 05356834863 3MM07

 10494103 0307  100  150 05356834873 3MM07

 10494103 0307  150  200 05356836014 3MM07

 10494104 0308  100  150 05356833793 3MM08

 10494104 0309  100  150 05356834823 3MM08

 10494104 0310  190  240 05356835435 3MM08

 10494104 0311  160  200 05372539015 3MM08

 10494104 0312  140  190 05356834795 3MM08

 10494104 0313  160  200 05356836035 3MM08

 10494104 0314  200  250 05372536376 3MM08

 10494104 0315  150  200 05372536185 3MM08

 10494104 0316  100  150 05372539133 3MM08
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo Samplemate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019002123/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10494104

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.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10494099
Certificate no.: 2019002123
Sample description.: 3MM03
 V
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T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 17-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019002133/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/09:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond / sediment

2019002133/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 82.0% (m/m) 84.3 81.8 73.9Droge stof

Q 1.1% (m/m) ds 2.3 0.47 3.7Gloeiverlies

Q 98.9% (m/m) ds 97.7 99.5 96.3Gloeirest

95.6% (m/m) ds 96.7 98.0 91.0Korrelgrootte < 2000 µm RAW

79.5% (m/m) ds 77.6 80.4 73.5Korrelgrootte < 250 µm RAW

8.7% (m/m) ds 13.1 5.7 20.1Korrelgrootte < 63 µm RAW

4.4% (m/m) ds 6.1 2.8 12.0Korrelgrootte  <20 µm RAW

2.8% (m/m) ds 3.3 2.2 7.0Korrelgrootte < 2 µm RAW

1

2

3

4

3MM04

3MM05

3MM07

3MM08 10494124

10494123

10494122

10494121

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019002133/1

Pagina 1/1

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

 10494121 0301  30  80 05356835382 3MM04

 10494121 0302  30  80 05356833702 3MM04

 10494121 0303  30  80 05356834962 3MM04

 10494121 0304  50  100 05356834972 3MM04

 10494121 0305  70  100 05356834893 3MM04

 10494121 0306  50  100 05356833712 3MM04

 10494121 0307  50  100 05356834722 3MM04

 10494122 0310  50  100 05372538832 3MM05

 10494122 0311  50  80 05372538362 3MM05

 10494122 0311  80  110 05372539113 3MM05

 10494122 0312  50  80 05356834752 3MM05

 10494122 0316  50  100 05372538902 3MM05

 10494122 0308  50  100 05372536532 3MM05

 10494122 0309  50  100 05356834832 3MM05

 10494123 0301  150  200 05356835404 3MM07

 10494123 0302  100  150 05356833674 3MM07

 10494123 0303  150  200 05356833735 3MM07

 10494123 0303  200  250 05356833746 3MM07

 10494123 0304  100  150 05356834993 3MM07

 10494123 0305  150  200 05356834905 3MM07

 10494123 0305  200  250 05356836006 3MM07

 10494123 0306  100  150 05356834863 3MM07

 10494123 0307  100  150 05356834873 3MM07

 10494123 0307  150  200 05356836014 3MM07

 10494124 0308  100  150 05356833793 3MM08

 10494124 0309  100  150 05356834823 3MM08

 10494124 0310  190  240 05356835435 3MM08

 10494124 0311  160  200 05372539015 3MM08

 10494124 0312  140  190 05356834795 3MM08

 10494124 0313  160  200 05356836035 3MM08

 10494124 0314  200  250 05372536376 3MM08

 10494124 0315  150  200 05372536185 3MM08

 10494124 0316  100  150 05372539133 3MM08

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019002133/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. NEN 6499 / NEN-EN 12879GravimetrieW0109Gloeirest/gloeiverlies

RAW proef 2/11.0/12.0GravimetrieW0175RAW Korrelgrootte < 2000 µm

RAW proef 2/11.0/12.0GravimetrieW0175RAW Korrelgrootte < 250 µm

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 15-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019002132/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

1/2

420418.05

Analysecertificaat

15-Jan-2019/08:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002132/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m) 83.9 75.4 80.9Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 2.0 4.2 0.8Organische stof

96.6% (m/m) ds 97.8 95.4 99.1Gloeirest

S 2.8% (m/m) ds 3.2 5.9 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 46 <20Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds 0.23 0.25 <0.20Cadmium (Cd)

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

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.072 <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 4.6 <4.0Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds 11 12 <10Lood (Pb)

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

Minerale olie

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

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

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

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

8.4mg/kg ds 5.3 7.8 8.9Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

1

2

3

4

4MM01

4MM02

4MM03

4MM04 10494120

10494119

10494118

10494117

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

2/2

420418.05

Analysecertificaat

15-Jan-2019/08:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002132/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

1

2

3

4

4MM01

4MM02

4MM03

4MM04 10494120

10494119

10494118

10494117

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019002132/1

Pagina 1/2

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

 10494117 0401  0  50 05371327471 4MM01

 10494117 0409  0  50 05372539681 4MM01

 10494117 0402  0  50 05371327101 4MM01

 10494117 0403  0  50 05371327681 4MM01

 10494117 0404  0  50 05372540091 4MM01

 10494117 0405  0  50 05372534301 4MM01

 10494117 0406  0  50 05372540161 4MM01

 10494117 0407  0  50 05372536851 4MM01

 10494117 0408  0  30 05372536971 4MM01

 10494117 0408  30  50 05372536932 4MM01

 10494118 0401  50  80 05371329152 4MM02

 10494118 0402  50  100 05371329172 4MM02

 10494118 0404  50  90 05372540632 4MM02

 10494118 0405  50  100 05372539982 4MM02

 10494118 0405  100  120 05372536193 4MM02

 10494118 0405  120  150 05372540334 4MM02

 10494118 0406  50  90 05372536592 4MM02

 10494118 0407  50  70 05372536882 4MM02

 10494118 0402  100  130 05371329233 4MM02

 10494119 0401  80  120 05371329133 4MM03

 10494119 0402  130  160 05371327694 4MM03

 10494119 0403  50  100 05371328922 4MM03

 10494119 0403  100  150 05371327643 4MM03

 10494119 0404  90  140 05372540573 4MM03

 10494119 0405  150  170 05372534365 4MM03

 10494119 0406  90  140 05372534223 4MM03

 10494119 0407  70  120 05372536693 4MM03

 10494119 0408  50  100 05372536903 4MM03

 10494119 0409  50  100 05372539522 4MM03

 10494120 0401  120  170 05371329244 4MM04

 10494120 0402  160  210 05371327705 4MM04

 10494120 0403  160  210 05371329085 4MM04

 10494120 0404  140  190 05372540034 4MM04

 10494120 0405  170  220 05372534256 4MM04

 10494120 0406  150  200 05372539435 4MM04

 10494120 0406  200  250 05372536876 4MM04

 10494120 0407  150  200 05372536735 4MM04

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019002132/1

Pagina 2/2

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

 10494120 0408  140  190 05372536845 4MM04

 10494120 0409  110  160 05372539184 4MM04

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019002132/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019002132/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo Samplemate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 17-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019002142/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1

1/1

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/09:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond / sediment

2019002142/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 87.9% (m/m)Droge stof

Q 4.0% (m/m) dsGloeiverlies

Q 96.0% (m/m) dsGloeirest

98.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2000 µm RAW

88.3% (m/m) dsKorrelgrootte < 250 µm RAW

21.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 63 µm RAW

6.3% (m/m) dsKorrelgrootte  <20 µm RAW

2.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm RAW

1 4MM01 10494150

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019002142/1

Pagina 1/1

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

 10494150 0401  0  50 05371327471 4MM01

 10494150 0409  0  50 05372539681 4MM01

 10494150 0402  0  50 05371327101 4MM01

 10494150 0403  0  50 05371327681 4MM01

 10494150 0404  0  50 05372540091 4MM01

 10494150 0405  0  50 05372534301 4MM01

 10494150 0406  0  50 05372540161 4MM01

 10494150 0407  0  50 05372536851 4MM01

 10494150 0408  0  30 05372536971 4MM01

 10494150 0408  30  50 05372536932 4MM01

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019002142/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. NEN 6499 / NEN-EN 12879GravimetrieW0109Gloeirest/gloeiverlies

RAW proef 2/11.0/12.0GravimetrieW0175RAW Korrelgrootte < 2000 µm

RAW proef 2/11.0/12.0GravimetrieW0175RAW Korrelgrootte < 250 µm

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 15-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019002107/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2

1/2

420418.05

Analysecertificaat

15-Jan-2019/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002107/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.6% (m/m) 88.0Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 2.7Organische stof

97.5% (m/m) ds 97.1Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 27mg/kg ds 30Barium (Ba)

S 0.35mg/kg ds 0.25Cadmium (Cd)

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

S 10mg/kg ds 9.1Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.051Kwik (Hg)

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

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

S 31mg/kg ds 23Lood (Pb)

S 53mg/kg ds 43Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

11mg/kg ds 5.9Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

6MM01

6MM02 10494044

10494043

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2

2/2

420418.05

Analysecertificaat

15-Jan-2019/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002107/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.14mg/kg ds 0.11Fenanthreen

S 0.051mg/kg ds 0.055Anthraceen

S 0.39mg/kg ds 0.30Fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.16Benzo(a)anthraceen

S 0.25mg/kg ds 0.15Chryseen

S 0.13mg/kg ds 0.10Benzo(k)fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.17Benzo(a)pyreen

S 0.16mg/kg ds 0.13Benzo(ghi)peryleen

S 0.14mg/kg ds 0.11Indeno(123-cd)pyreen

S 1.7mg/kg ds 1.3PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

6MM01

6MM02 10494044

10494043

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jan-2019

08-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019002107/1

Pagina 1/1

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

 10494043 0601  0  50 0086729MG1 6MM01

 10494044 6MM02  0  280 0086730MG6MM02 6MM02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019002107/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019002107/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo Samplemate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.
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T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 21-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003483/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

jose Cadieguo 1/4

420418.05

Analysecertificaat

21-Jan-2019/14:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003483/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 88.0% (m/m) 88.7 85.2 93.4 89.6Droge stof

S 4.2% (m/m) ds 3.2 10.0 <0.7 4.8Organische stof

95.7% (m/m) ds 96.6 90.0 99.6 95.1Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 3.9 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 74mg/kg ds 85 280 <20 110Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds <0.20 0.20 <0.20 0.49Cadmium (Cd)

S 5.8mg/kg ds 3.7 15 <3.0 9.1Kobalt (Co)

S 16mg/kg ds 9.4 13 <5.0 59Koper (Cu)

S 0.14mg/kg ds <0.050 0.077 <0.050 0.14Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 2.9Molybdeen (Mo)

S 9.0mg/kg ds 8.7 12 <4.0 21Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 24 35 <10 810Lood (Pb)

S 37mg/kg ds 51 34 <20 120Zink (Zn)

Minerale olie

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

5.9mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.3Minerale olie (C12-C16)

7.7mg/kg ds 7.9 <5.0 <5.0 23Minerale olie (C16-C21)

20mg/kg ds 28 <11 <11 50Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 17 5.7 <5.0 16Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.3 <6.0 <6.0 6.7Minerale olie (C35-C40)

S 50mg/kg ds 67 <35 <35 100Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
3)

<0.0010mg/kg ds 0.0018 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

5

7MM01

7MM02

7MM03

7MM04

7MM05 10498789

10498788

10498787

10498786

10498785
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

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

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

jose Cadieguo 2/4

420418.05

Analysecertificaat

21-Jan-2019/14:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003483/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0036 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0029 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0016 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
4)

<0.0010mg/kg ds 0.0034 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0031 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0021 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.018 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.077Naftaleen

S 0.13mg/kg ds 0.33 0.26 <0.050 2.0Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.094 <0.050 0.50Anthraceen

S 0.44mg/kg ds 0.98 0.60 <0.050 4.5Fluorantheen

S 0.28mg/kg ds 0.69 0.39 <0.050 2.0Benzo(a)anthraceen

S 0.25mg/kg ds 0.59 0.50 <0.050 2.1Chryseen

S 0.15mg/kg ds 0.33 0.15 <0.050 0.97Benzo(k)fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 0.57 0.28 <0.050 2.0Benzo(a)pyreen

S 0.20mg/kg ds 0.44 0.24 <0.050 1.6Benzo(ghi)peryleen

S 0.23mg/kg ds 0.48 0.21 <0.050 1.8Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

2.1mg/kg ds 4.6 2.8 0.35 18PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

7MM01

7MM02

7MM03

7MM04

7MM05 10498789

10498788

10498787

10498786

10498785

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

jose Cadieguo 3/4

420418.05

Analysecertificaat

21-Jan-2019/14:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003483/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S
1)

85.9% (m/m) 88.7 89.8 69.5 91.7Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 3.6 2.0 1.5 2.5Organische stof

97.7% (m/m) ds 96.1 97.8 98.3 97.3Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds 4.2 2.7 2.8 2.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 94 <20 <20 130Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.33 0.23 <0.20 0.42Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.7 <3.0 <3.0 5.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 150 10 <5.0 16Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.20 0.057 <0.050 0.089Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds 13 <4.0 <4.0 7.5Nikkel (Ni)

S 11mg/kg ds 290 33 13 83Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 110 27 <20 110Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 11 <5.0 <5.0 5.6Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 48 <11 <11 11Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 18 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 90 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

6

7

8

9

10

7MM06

7MM07

7MM08

7MM09

7MM10 10498794

10498793

10498792

10498791

10498790

Eurofins Analytico B.V.
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BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

jose Cadieguo 4/4

420418.05

Analysecertificaat

21-Jan-2019/14:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003483/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

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

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

S
2)2)2)2)2)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds 0.22 0.10 <0.050 0.46Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.076 <0.050 <0.050 0.14Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.81 0.20 <0.050 0.91Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.47 0.094 <0.050 0.43Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.53 0.090 <0.050 0.43Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.28 0.054 <0.050 0.24Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.60 0.100 <0.050 0.43Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.50 0.083 <0.050 0.34Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.57 0.080 <0.050 0.33Indeno(123-cd)pyreen

S
2)2)

0.35mg/kg ds 4.1 0.88 0.35 3.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

7MM06

7MM07

7MM08

7MM09

7MM10 10498794

10498793

10498792

10498791

10498790

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003483/1

Pagina 1/1

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

 10498785 0701  0  30 05356831471 7MM01

 10498785 0703  0  25 05356830811 7MM01

 10498785 0704  0  30 05356831511 7MM01

 10498785 0706  0  35 05356830861 7MM01

 10498786 0707  0  40 05372534431 7MM02

 10498786 0708  0  20 05356831211 7MM02

 10498786 0709  0  30 05372534491 7MM02

 10498786 0710  0  30 05372534481 7MM02

 10498787 0713  0  25 05356831221 7MM03

 10498787 0711  0  40 05356831201 7MM03

 10498788 0714  8  58 05372533061 7MM04

 10498788 0716  8  50 05372534351 7MM04

 10498788 0718  8  50 05372533431 7MM04

 10498788 0720  5  20 05372534521 7MM04

 10498789 0721  0  45 05372533591 7MM05

 10498789 0722  0  50 05372533581 7MM05

 10498789 0723  0  50 05372533531 7MM05

 10498789 0724  0  40 05372539591 7MM05

 10498790 0701  30  70 05356831462 7MM06

 10498790 0703  25  70 05356830882 7MM06

 10498790 0704  40  90 05356831482 7MM06

 10498790 0705  20  40 05356831532 7MM06

 10498791 0707  40  90 05372534642 7MM07

 10498791 0708  20  50 05356831192 7MM07

 10498792 0710  30  80 05372534532 7MM08

 10498792 0713  25  75 05356831132 7MM08

 10498792 0721  45  95 05372533262 7MM08

 10498792 0723  50  90 05372533562 7MM08

 10498793 0715  50  100 05372533022 7MM09

 10498793 0717  50  70 05372533242 7MM09

 10498793 0718  50  70 05372533512 7MM09

 10498793 0719  50  100 05372533493 7MM09

 10498794 0720  20  50 05372534452 7MM10

 10498794 0720  50  100 05372531583 7MM10
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003483/1
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Opmerking 1)

Droge stof gehalte is laag voor de betreffende matrix; dit kan voor de organische componenten leiden tot lagere 

extractie rendementen.

Opmerking 2)

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

Opmerking 3)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 4)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003483/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019003483/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10498786

10498791

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.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10498785
Certificate no.: 2019003483
Sample description.: 7MM01
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10498786
Certificate no.: 2019003483
Sample description.: 7MM02
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10498789
Certificate no.: 2019003483
Sample description.: 7MM05
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10498791
Certificate no.: 2019003483
Sample description.: 7MM07
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T.a.v. Gé Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 30-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 25-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle
420418.05
2019010238/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

30-Jan-2019/08:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

25-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019010238/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.7% (m/m) 96.7Droge stof

S 1.4% (m/m) ds 5.9Organische stof

98.4% (m/m) ds 93.9Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 3.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 11mg/kg ds 250Koper (Cu)

S 22mg/kg ds 1100Lood (Pb)

1

2

7-0707

7-0708 10520907

10520906

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019010238/1

Pagina 1/1

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

 10520906 0707  40  90 05372534642 7-0707

 10520907 0708  20  50 05356831192 7-0708

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019010238/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 31-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019012546/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

31-Jan-2019/07:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

30-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019012546/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.5% (m/m)Droge stof

S 1.0% (m/m) dsOrganische stof

98.7% (m/m) dsGloeirest

S 4.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S 12mg/kg dsLood (Pb)

1 7-0708-2 0708 (50-100) 10528210

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019012546/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10528210 0708  50  100 05356831443 7-0708-2 0708 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019012546/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 05-Mar-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Feb-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019028098/1Certificaatnummer/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).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

05-Mar-2019/07:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

27-Feb-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019028098/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m) 88.5 85.0 86.0 81.3Droge stof

S 7.3% (m/m) ds 3.6 2.5 10.4 7.3Organische stof

92.5% (m/m) ds 96.2 97.3 89.4 92.4Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 3.0 3.5 2.2 4.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 42 21 230 85Barium (Ba)

S 0.36mg/kg ds 0.31 <0.20 0.23 0.32Cadmium (Cd)

S 9.3mg/kg ds 4.3 <3.0 15 8.8Kobalt (Co)

S 28mg/kg ds 24 6.2 22 18Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.18 0.15 0.10 0.17Kwik (Hg)

S 1.8mg/kg ds <1.5 <1.5 1.6 <1.5Molybdeen (Mo)

S 18mg/kg ds 7.5 <4.0 18 8.7Nikkel (Ni)

S 57mg/kg ds 74 14 27 43Lood (Pb)

S 63mg/kg ds 47 25 37 54Zink (Zn)

1

2

3

4

5

7-0725-2

7-0726-1

7-0727-2

7-0728-2

7-0729-1 10578923

10578922

10578921

10578920

10578919

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Feb-2019

27-Feb-2019

27-Feb-2019

27-Feb-2019

27-Feb-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019028098/1

Pagina 1/1

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

 10578919 0725  20  45 05371223332 7-0725-2

 10578920 0726  0  50 05372042771 7-0726-1

 10578921 0727  35  85 05372047432 7-0727-2

 10578922 0728  20  50 05372044422 7-0728-2

 10578923 0729  0  50 05372042291 7-0729-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019028098/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 17-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003496/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/10:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019003496/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

92.1% (m/m) 88.2 85.9 87.7 91.1Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)

17.0kg 15.5 13.6In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

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

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

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

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

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

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

<3.4mg <3.3 <11.9Asbest (som)
2)2)2)

<0.3mg/kg ds <0.3 <1.1Asbest in grond
2)2)2)

<0.3mg/kg ds <0.3 <1.1Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

<0.3mg/kg ds <0.3 <1.1Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

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

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

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

kg 31.3 31.7In behandeling genomen hoeveelheid
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 <18.5 <19.7Asbest (som)
2)2)

mg/kg ds <0.7 <0.7Asbest in puin
2)2)

mg/kg ds <0.7 <0.7Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

mg/kg ds <0.7 <0.7Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

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

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

mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

5AM08

5AMM05

5AMM06

5AMM07

5AMM09 10498821

10498820

10498819

10498818

10498817

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003496/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498817 0720  20  50 1506712MGAM08 5AM08

 10498818 AMM05  0  35 0086913MG1 5AMM05

 10498818 0701  0  30AMM05 5AMM05

 10498818 0703  0  25AMM05 5AMM05

 10498818 0705  0  20AMM05 5AMM05

 10498818 0706  0  35AMM05 5AMM05

 10498819 AMM06  0  40 1506715MGAMM06-1 5AMM06

 10498819 AMM06  0  40 1506714MGAMM06-2 5AMM06

 10498819 0709  0  30AMM06 5AMM06

 10498819 0710  0  30AMM06 5AMM06

 10498819 0707  0  40AMM06 5AMM06

 10498820 AMM07  0  40 1506713MGAMM07-1 5AMM07

 10498820 0711  0  40AMM07 5AMM07

 10498820 0713  0  25AMM07 5AMM07

 10498821 AMM09  0  50 1506709MGAMM09-1 5AMM09

 10498821 AMM09  0  50 1506710MGAMM09-2 5AMM09

 10498821 0721  0  45AMM09 5AMM09

 10498821 0722  0  50AMM09 5AMM09

 10498821 0723  0  50AMM09 5AMM09

 10498821 0724  0  40AMM09 5AMM09

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003496/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003496/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Monstercode : 5860453
Uw referentie : 5AM08
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16960 g
Droge massa aangeleverde monster : 15620 g
Percentage droogrest : 92,1 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 13487,4 87,9 7,2 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 354,9 2,3 149,2 42,04 0 0,0
1-2 mm 510,3 3,3 203,3 39,84 0 0,0
2-4 mm 304,5 2,0 304,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 279,5 1,8 279,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 407,2 2,7 407,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 15343,9 100,0 1351,0 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 0,0 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 0,2 0,0 0,0 0,0
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 <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

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

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
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: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



Monstercode : 5860454
Uw referentie : 5AMM05
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15480 g
Droge massa aangeleverde monster : 13653 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 8770,8 65,5 12,5 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 881,6 6,6 192,6 21,85 0 0,0
1-2 mm 851,9 6,4 425,1 49,90 0 0,0
2-4 mm 1339,4 10,0 1339,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 1097,4 8,2 1097,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 447,7 3,3 447,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13388,8 100,0 3514,7 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 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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 <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
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: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



Monstercode : 5860456
Uw referentie : 5AMM07
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13560 g
Droge massa aangeleverde monster : 11892 g
Percentage droogrest : 87,7 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 7154,4 61,4 5,6 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 898,7 7,7 63,5 7,07 0 0,0
1-2 mm 852,6 7,3 182,0 21,35 0 0,0
2-4 mm 895,0 7,7 895,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 933,3 8,0 933,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 912,6 7,8 912,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11646,6 100,0 2992,0 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 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
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 <1,1 0,0 1,0 <1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

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: <1,1 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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
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: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



Monstercode : 5860455
Uw referentie : 5AMM06
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.P.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31280 g
Droge massa aangeleverde monster : 26870 g
Percentage droogrest : 85,9 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 15041,3 56,5 11,9 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1238,6 4,7 166,4 13,43 0 0,0
1-2 mm 1677,6 6,3 364,7 21,74 0 0,0
2-4 mm 1965,4 7,4 985,6 50,15 0 0,0
4-8 mm 2764,6 10,4 2764,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 3924,1 14,7 3924,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,2 0,0 0,2 100,00 0 0,0
Totaal 26611,8 100,0 8217,5 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 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 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 0,7 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

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 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
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: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



Monstercode : 5860457
Uw referentie : 5AMM09
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 15-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31700 g
Droge massa aangeleverde monster : 28879 g
Percentage droogrest : 91,1 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 26913,5 94,2 12,7 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 165,2 0,6 13,0 7,87 0 0,0
1-2 mm 353,4 1,2 78,5 22,21 0 0,0
2-4 mm 378,1 1,3 195,9 51,81 0 0,0
4-8 mm 416,1 1,5 416,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 342,7 1,2 342,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 28569,0 100,0 1058,9 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 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 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 0,7 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

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
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
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: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5860453 5AM08 0720 .2-.5 1506712MG

5860454 5AMM05 5AMM05 0086913MG

5860456 5AMM07 5AMM07 1506713MG

5860455 5AMM06 AMM06 0-.4 1506714MG
AMM06 0-.4 1506715MG

5860457 5AMM09 AMM09 0-.5 1506710MG
AMM09 0-.5 1506709MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



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. 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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847644
Project omschrijving : 2019003496-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ESCA-IFZO-CICK-JOBM Ref.: 847644_certificaat_v1



T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 18-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003839/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle
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Vincent Bronder 1/2

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/10:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019003839/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 78.9% (m/m) 74.1 68.5 60.8Droge stof

S 1.7% (m/m) ds 2.9 5.5 7.5Organische stof

Q 98.2% (m/m) ds 97.0 94.3 91.9Gloeirest

S 1.6% (m/m) ds 1.6 2.7 9.5Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

S <4.0mg/kg ds <4.0 4.7 <4.0Arseen (As)

S <20mg/kg ds <20 30 41Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Kobalt (Co)

S <10mg/kg ds <10 11 17Chroom (Cr)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.054 <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 44mg/kg ds <10 41 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 18 20Minerale olie (C21-C30)

7.0mg/kg ds 7.4 15 37Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 6.4Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 40 70Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0025 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

8MMWB01

8MMWB03

8MMWB04

8MWB02 10500102

10500101

10500100

10500099

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2019

11-Jan-2019

11-Jan-2019

11-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

Vincent Bronder 2/2

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/10:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2019003839/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0067 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.16mg/kg ds 0.058 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.070mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.081mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.073mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.065mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.66mg/kg ds 0.37 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

8MMWB01

8MMWB03

8MMWB04

8MWB02 10500102

10500101

10500100

10500099

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2019

11-Jan-2019

11-Jan-2019

11-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003839/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10500099 0801  25  75 05372529591 8MMWB01

 10500099 0802  30  80 05372529601 8MMWB01

 10500099 0803  12  62 05372529701 8MMWB01

 10500099 0805  32  82 05372529581 8MMWB01

 10500099 0806  0  30 05372528761 8MMWB01

 10500099 0807  0  40 05372529551 8MMWB01

 10500099 0808  0  20 05372529932 8MMWB01

 10500100 0812  5  25 05372529521 8MMWB03

 10500100 0813  10  25 05372529441 8MMWB03

 10500100 0814  10  60 05372529211 8MMWB03

 10500100 0815  15  65 05372529661 8MMWB03

 10500100 0816  8  20 05372529331 8MMWB03

 10500100 0809  0  50 05372529491 8MMWB03

 10500100 0810  0  50 05372529111 8MMWB03

 10500101 0811  5  55 05372529901 8MMWB04

 10500101 0817  0  20 05372529482 8MMWB04

 10500101 0818  0  50 05372529411 8MMWB04

 10500101 0819  0  15 05372531541 8MMWB04

 10500101 0820  0  50 05372529741 8MMWB04

 10500102 0804  34  84 05372529861 8MWB02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003839/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003839/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10500101
Certificate no.: 2019003839
Sample description.: 8MMWB04
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10500102  I2 CC
Certificate no.: 2019003839
Sample description.: 8MWB02
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T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 17-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003257/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

jose Cadieguo 1/2

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/06:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003257/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.9% (m/m) 86.4 80.7 82.2Droge stof

S 7.4% (m/m) ds 2.7 1.6 1.9Organische stof

92.4% (m/m) ds 97.1 98.2 97.9Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 3.5 3.0 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 40mg/kg ds <20 <20 <20Barium (Ba)

S 0.33mg/kg ds 0.22 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.5mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 22mg/kg ds 13 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.086mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.1mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 75mg/kg ds 18 <10 <10Lood (Pb)

S 53mg/kg ds 30 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

11mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

8.7mg/kg ds 7.1 9.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

9MM01

9MM02

9MM03

9MM04 10498073

10498072

10498071

10498070

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

jose Cadieguo 2/2

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/06:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003257/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.28mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.17mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.081mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.15mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

1.3mg/kg ds 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

9MM01

9MM02

9MM03

9MM04 10498073

10498072

10498071

10498070

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003257/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498070 0901  0  40 05372530771 9MM01

 10498070 0902  0  35 05372532861 9MM01

 10498070 0903  0  40 05372530821 9MM01

 10498071 0904  0  50 05372530651 9MM02

 10498071 0906  0  50 05356835741 9MM02

 10498071 0907  0  50 05356835981 9MM02

 10498071 0908  0  50 05356835451 9MM02

 10498072 0901  100  150 05372530893 9MM03

 10498072 0902  40  90 05372530872 9MM03

 10498072 0902  90  140 05372530843 9MM03

 10498072 0902  150  200 05372531634 9MM03

 10498072 0903  50  100 05372530782 9MM03

 10498072 0903  100  150 05372530793 9MM03

 10498072 0901  50  100 05372530902 9MM03

 10498073 0904  60  110 05356831162 9MM04

 10498073 0904  130  150 05356831434 9MM04

 10498073 0905  50  100 05372530752 9MM04

 10498073 0905  100  150 05356831143 9MM04

 10498073 0906  60  110 05356835752 9MM04

 10498073 0906  110  150 05356835923 9MM04

 10498073 0907  60  110 05356832452 9MM04

 10498073 0907  110  150 05356835943 9MM04

 10498073 0908  60  110 05356831182 9MM04

 10498073 0908  110  150 05356836053 9MM04

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003257/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003257/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo Samplemate

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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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



T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 18-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003856/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

Guus Snaterse 1/4

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/09:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003856/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 71.8% (m/m) 77.1 74.2 75.6 73.4Droge stof

S 6.1% (m/m) ds 6.1 6.8 2.3 5.3Organische stof

93.7% (m/m) ds 93.7 92.9 97.4 94.6Gloeirest

S 3.0% (m/m) ds 3.6 4.1 4.6 2.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 27mg/kg ds <20 26 <20 27Barium (Ba)

S 0.42mg/kg ds 0.29 0.42 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 9.5mg/kg ds 7.7 11 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.060mg/kg ds <0.050 0.054 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 27mg/kg ds 17 30 <10 13Lood (Pb)

S 48mg/kg ds 29 80 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.8mg/kg ds 5.2 <5.0 5.3 5.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

10MM01

10MM02

10MM03

10MM04

10MM05 10500194

10500193

10500192

10500191

10500190

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

Guus Snaterse 2/4

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/09:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003856/1Certificaatnummer/Versie

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0052 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.10 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.089mg/kg ds 0.060 0.21 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.097 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.071mg/kg ds <0.050 0.12 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.055 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.057mg/kg ds <0.050 0.090 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.051mg/kg ds <0.050 0.071 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.053mg/kg ds <0.050 0.075 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.50mg/kg ds 0.38 0.90 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

10MM01

10MM02

10MM03

10MM04

10MM05 10500194

10500193

10500192

10500191

10500190

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

Guus Snaterse 3/4

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/09:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003856/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.1% (m/m) 75.3 78.9 70.1 80.4Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 3.4 1.2 4.4 1.0Organische stof

97.4% (m/m) ds 96.4 98.6 95.0 99.0Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds 3.3 <2.0 8.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 23mg/kg ds <20 <20 92 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.23 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.1 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.066 0.063 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 5.1 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 18 <10 <10 <10Lood (Pb)

S 21mg/kg ds 31 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 7.2Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 20Minerale olie (C21-C30)

8.7mg/kg ds 5.8 <5.0 6.4 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 47Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

6

7

8

9

10

10MM06

10MM07

10MM08

10MM09

10MM10 10500199

10500198

10500197

10500196

10500195

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

Guus Snaterse 4/4

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/09:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003856/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

10MM06

10MM07

10MM08

10MM09

10MM10 10500199

10500198

10500197

10500196

10500195

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

10-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003856/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10500190 1001  0  40 05372539471 10MM01

 10500190 1011  0  50 05372532901 10MM01

 10500190 1002  0  50 05371329271 10MM01

 10500190 1003  0  50 05372539671 10MM01

 10500190 1004  0  50 05372539551 10MM01

 10500190 1005  0  30 05371329101 10MM01

 10500190 1006  0  40 05371327911 10MM01

 10500190 1007  0  20 05372529151 10MM01

 10500190 1008  0  30 05372533191 10MM01

 10500190 1010  0  30 05372533141 10MM01

 10500191 1012  0  20 05372534651 10MM02

 10500191 1013  0  50 05372533011 10MM02

 10500191 1014  0  50 05372529121 10MM02

 10500191 1015  0  50 05371327231 10MM02

 10500191 1016  0  20 05372529241 10MM02

 10500191 1017  0  50 05372529301 10MM02

 10500192 1023  0  50 05372529221 10MM03

 10500192 1024  0  50 05372529001 10MM03

 10500192 1025  0  50 05372527671 10MM03

 10500192 1026  0  50 05372529271 10MM03

 10500192 1027  0  50 05372529051 10MM03

 10500192 1018  0  20 05372534691 10MM03

 10500192 1019  0  20 05372534601 10MM03

 10500192 1021  0  20 05372529421 10MM03

 10500193 1012  20  70 05372529922 10MM04

 10500193 1001  40  90 05371329092 10MM04

 10500193 1006  40  90 05371329142 10MM04

 10500193 1003  50  100 05371329122 10MM04

 10500193 1008  50  100 05371329253 10MM04

 10500193 1010  50  80 05372532833 10MM04

 10500193 1014  50  80 05372528982 10MM04

 10500194 1007  20  60 05372529162 10MM05

 10500194 1008  30  50 05372533202 10MM05

 10500194 1009  30  80 05371327432 10MM05

 10500194 1010  30  50 05371329292 10MM05

 10500195 1022  50  100 05372527532 10MM06

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003856/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10500195 1028  40  90 05372534562 10MM06

 10500195 1016  20  50 05372531592 10MM06

 10500195 1016  50  100 05372533253 10MM06

 10500195 1017  50  80 05372533032 10MM06

 10500195 1019  20  50 05372534792 10MM06

 10500195 1021  20  50 05372534322 10MM06

 10500196 1023  50  100 05372527402 10MM07

 10500196 1023  100  150 05372527623 10MM07

 10500196 1025  100  150 05372527503 10MM07

 10500196 1027  60  110 05372527433 10MM07

 10500196 1019  50  80 05372534683 10MM07

 10500196 1021  50  100 05372534503 10MM07

 10500196 1021  100  150 05372534614 10MM07

 10500196 0537252940 10MM07

 10500197 1012  70  120 05372530393 10MM08

 10500197 1012  120  150 05372528134 10MM08

 10500197 1003  110  150 05371329194 10MM08

 10500197 1006  90  140 05371329113 10MM08

 10500197 1008  100  150 05371328054 10MM08

 10500197 1014  110  150 05372532734 10MM08

 10500197 1016  100  150 05372533054 10MM08

 10500197 1017  80  130 05372533003 10MM08

 10500198 1001  100  150 05371329164 10MM09

 10500198 1009  110  150 05372529195 10MM09

 10500198 1010  80  130 05371328034 10MM09

 10500198 1010  130  150 05372529085 10MM09

 10500198 1014  80  110 05372533043 10MM09

 10500199 1022  110  150 05372527634 10MM10

 10500199 1025  150  200 05372527574 10MM10

 10500199 1027  110  150 05372527454 10MM10

 10500199 1019  80  130 05372534544 10MM10

 10500199 1019  130  150 05372534385 10MM10
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003856/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003856/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10500199
Certificate no.: 2019003856
Sample description.: 10MM10
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T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 22-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019005396/1Certificaatnummer/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
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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
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle
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420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/07:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019005396/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 71.1% (m/m) 73.3 81.2 81.2 78.6Droge stof

S 7.5% (m/m) ds 3.3 4.6 3.9 4.0Organische stof

92.1% (m/m) ds 96.1 95.2 95.9 95.9Gloeirest

S 5.8% (m/m) ds 9.0 3.4 3.3 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg ds <20 <20 21 <20Barium (Ba)

S 0.48mg/kg ds 0.37 0.54 0.31 0.31Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 10mg/kg ds 6.3 5.8 15 15Koper (Cu)

S 0.063mg/kg ds 0.055 <0.050 0.061 0.052Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds 18 26 25 30Lood (Pb)

S 46mg/kg ds 30 43 44 36Zink (Zn)

Minerale olie

30mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

140mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

390mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

290mg/kg ds <11 <11 11 <11Minerale olie (C21-C30)

110mg/kg ds 6.5 5.8 6.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

35mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 1000mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

11MM01

11MM02

11MM03

11MM04

11MM05 10505089

10505088

10505087

10505086

10505085
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2019

15-Jan-2019

15-Jan-2019

15-Jan-2019

15-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle
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420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/07:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019005396/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.070mg/kg ds <0.050 0.12 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 0.28 0.075 0.12Fluorantheen

S 0.056mg/kg ds <0.050 0.11 <0.050 0.078Benzo(a)anthraceen

S 0.055mg/kg ds <0.050 0.11 <0.050 0.070Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.067 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.12 <0.050 0.079Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.097 <0.050 0.061Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.098 <0.050 0.062Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.51mg/kg ds 0.35 1.1 0.39 0.61PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

11MM01

11MM02

11MM03

11MM04

11MM05 10505089

10505088

10505087

10505086

10505085

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2019

15-Jan-2019

15-Jan-2019

15-Jan-2019

15-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

Guus Snaterse 3/6

420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/07:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019005396/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.5% (m/m) 82.5 78.1 79.6 80.5Droge stof

S 4.2% (m/m) ds 4.1 2.0 1.3 2.4Organische stof

95.5% (m/m) ds 95.7 97.8 98.5 97.4Gloeirest

S 3.6% (m/m) ds 3.4 2.9 3.0 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 30mg/kg ds 20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S 0.44mg/kg ds 0.25 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.4mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 10 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 37mg/kg ds 28 <10 <10 <10Lood (Pb)

S 49mg/kg ds 24 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 6.5 6.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

6

7

8

9

10

11MM06

11MM07

11MM08

11MM09

11MM10 10505094

10505093

10505092

10505091

10505090

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2019

15-Jan-2019

11-Jan-2019

11-Jan-2019

15-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

Guus Snaterse 4/6

420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/07:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019005396/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.080mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.23mg/kg ds 0.053 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.064mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.087mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.090mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.99mg/kg ds 0.37 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

11MM06

11MM07

11MM08

11MM09

11MM10 10505094

10505093

10505092

10505091

10505090

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2019

15-Jan-2019

11-Jan-2019

11-Jan-2019

15-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

11 12

Guus Snaterse 5/6

420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/07:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019005396/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.1% (m/m) 80.4Droge stof

S 1.0% (m/m) ds 1.0Organische stof

98.8% (m/m) ds 98.8Gloeirest

S 3.5% (m/m) ds 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

7.9mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

11

12

11MM11

11MM12 10505096

10505095

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2019

15-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

11 12

Guus Snaterse 6/6

420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/07:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019005396/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

11MM11

11MM12 10505096

10505095

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2019

15-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019005396/1

Pagina 1/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10505085 1111  0  50 05372577211 11MM01

 10505085 1112  0  50 05372577171 11MM01

 10505085 1113  0  50 05372577251 11MM01

 10505085 1114  0  50 05372588221 11MM01

 10505085 1115  0  50 05372577181 11MM01

 10505085 1116  0  50 05372588091 11MM01

 10505085 1117  0  50 05372577221 11MM01

 10505085 1118  0  50 05372587841 11MM01

 10505085 1119  0  50 05372588001 11MM01

 10505086 1120  0  50 05372588141 11MM02

 10505086 1121  0  50 05372587341 11MM02

 10505086 1122  0  50 05372587671 11MM02

 10505086 1123  0  50 05372588131 11MM02

 10505086 1124  0  50 05372588081 11MM02

 10505086 1125  0  50 05372588231 11MM02

 10505086 1126  0  50 05372588061 11MM02

 10505086 1127  0  50 05372588191 11MM02

 10505086 1130  0  50 05372587751 11MM02

 10505086 1131  0  50 05372588171 11MM02

 10505087 1101  0  50 05372577281 11MM03

 10505087 1102  0  50 05372577141 11MM03

 10505087 1128  0  50 05372588111 11MM03

 10505087 1129  0  50 05372588161 11MM03

 10505087 1132  0  50 05372588301 11MM03

 10505087 1133  0  50 05372591441 11MM03

 10505087 1134  0  50 05372591401 11MM03

 10505087 1135  0  50 05372581201 11MM03

 10505087 1136  0  50 05372583841 11MM03

 10505087 1155  0  50 05372581261 11MM03

 10505088 1103  0  50 05372583271 11MM04

 10505088 1137  0  50 05372583801 11MM04

 10505088 1138  0  50 05372583821 11MM04

 10505088 1139  0  50 05372580651 11MM04

 10505088 1143  0  50 05372580751 11MM04

 10505088 1144  0  50 05372580781 11MM04

 10505088 1148  0  50 05372580581 11MM04

 10505088 1149  0  50 05372580211 11MM04

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019005396/1

Pagina 2/3

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10505088 1150  0  50 05372580771 11MM04

 10505089 1140  0  50 05372580151 11MM05

 10505089 1141  0  50 05372580661 11MM05

 10505089 1142  0  50 05372580761 11MM05

 10505089 1145  0  50 05372580631 11MM05

 10505089 1146  0  50 05372580811 11MM05

 10505089 1147  0  50 05372581231 11MM05

 10505089 1151  0  50 05372585401 11MM05

 10505089 1152  0  50 05372584301 11MM05

 10505089 1153  0  50 05372581691 11MM05

 10505089 1154  0  50 05372580731 11MM05

 10505090 1104  0  50 05372581171 11MM06

 10505090 1156  0  50 05372581181 11MM06

 10505090 1157  0  50 05372581241 11MM06

 10505090 1158  0  50 05372581281 11MM06

 10505090 1159  0  50 05372581141 11MM06

 10505090 1160  0  50 05372581301 11MM06

 10505090 1161  0  50 05372581271 11MM06

 10505091 1105  0  50 05372527581 11MM07

 10505091 1106  0  30 05372530511 11MM07

 10505091 1107  0  50 05372528061 11MM07

 10505091 1108  0  50 05372528041 11MM07

 10505091 1109  0  50 05372527651 11MM07

 10505091 1110  0  50 05372530541 11MM07

 10505092 1117  100  150 05372577233 11MM08

 10505092 1117  150  200 05372577194 11MM08

 10505092 1105  60  110 05372527603 11MM08

 10505092 1105  110  160 05372528154 11MM08

 10505092 1106  30  80 05372530482 11MM08

 10505092 1106  80  130 05372530433 11MM08

 10505092 0537257715 11MM08

 10505093 1101  50  100 05372577272 11MM09

 10505093 1101  100  150 05372577343 11MM09

 10505093 1101  150  200 05372588024 11MM09

 10505093 1102  50  100 05372581212 11MM09

 10505093 1102  100  150 05372577323 11MM09

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019005396/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10505093 1102  150  200 05372577304 11MM09

 10505094 1103  50  100 05372583812 11MM10

 10505094 1103  100  150 05372583563 11MM10

 10505094 1103  150  200 05372583914 11MM10

 10505094 1104  50  100 05372581162 11MM10

 10505094 1104  100  150 05372580713 11MM10

 10505094 1104  150  200 05372580684 11MM10

 10505095 1107  100  150 05372528003 11MM11

 10505095 1108  70  120 05372528033 11MM11

 10505095 1108  120  150 05372528074 11MM11

 10505095 1108  150  200 05372528055 11MM11

 10505095 1109  70  120 05372527473 11MM11

 10505095 1109  120  170 05372532674 11MM11

 10505095 1109  170  200 05372528125 11MM11

 10505095 1110  70  120 05372528303 11MM11

 10505095 1110  120  150 05372528274 11MM11

 10505095 1110  150  200 05372528225 11MM11

 10505096 1141  50  100 05372581152 11MM12

 10505096 1141  100  150 05372580363 11MM12

 10505096 1141  150  200 05372581194 11MM12

 10505096 1147  50  100 05372581092 11MM12

 10505096 1147  100  150 05372581293 11MM12

 10505096 1147  150  200 05372580404 11MM12

 10505096 1150  50  100 05372580702 11MM12

 10505096 1150  100  150 05372580693 11MM12

 10505096 1150  150  200 05372580594 11MM12
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10505095
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10505085
Certificate no.: 2019005396
Sample description.: 11MM01
 V
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T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 23-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019005397/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2

1/1

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

16-Jan-2019

Monstermatrix Grond / sediment

2019005397/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 78.8% (m/m) 80.5Droge stof

Q 1.7% (m/m) ds 2.2Gloeiverlies

Q 98.3% (m/m) ds 97.8Gloeirest

100.0% (m/m) ds 96.6Korrelgrootte < 2000 µm RAW

59.9% (m/m) ds 83.3Korrelgrootte < 250 µm RAW

6.9% (m/m) ds 17.9Korrelgrootte < 63 µm RAW

4.0% (m/m) ds 7.9Korrelgrootte  <20 µm RAW

3.1% (m/m) ds 3.8Korrelgrootte < 2 µm RAW

1

2

11MM09

11MM10 10505098

10505097

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2019

15-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019005397/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10505097 1101  50  100 05372577272 11MM09

 10505097 1101  100  150 05372577343 11MM09

 10505097 1101  150  200 05372588024 11MM09

 10505097 1102  50  100 05372581212 11MM09

 10505097 1102  100  150 05372577323 11MM09

 10505097 1102  150  200 05372577304 11MM09

 10505098 1104  50  100 05372581162 11MM10

 10505098 1104  100  150 05372580713 11MM10

 10505098 1104  150  200 05372580684 11MM10

 10505098 1103  50  100 05372583812 11MM10

 10505098 1103  100  150 05372583563 11MM10

 10505098 1103  150  200 05372583914 11MM10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019005397/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. NEN 6499 / NEN-EN 12879GravimetrieW0109Gloeirest/gloeiverlies

RAW proef 2/11.0/12.0GravimetrieW0175RAW Korrelgrootte < 2000 µm

RAW proef 2/11.0/12.0GravimetrieW0175RAW Korrelgrootte < 250 µm

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 17-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003258/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2

Guus Snaterse 1/2

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003258/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.1% (m/m) 91.7Droge stof

S 3.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

96.1% (m/m) ds 99.1Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.22mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 8.4mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.074mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

12MM01

12MM02 10498076

10498075

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2

Guus Snaterse 2/2

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003258/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.10mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.16mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.055mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.10mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.056mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.051mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.66mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

12MM01

12MM02 10498076

10498075

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003258/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498075 1201  0  50 05372531601 12MM01

 10498075 1202  0  50 05372528891 12MM01

 10498075 1203  0  50 05372530851 12MM01

 10498075 1204  0  50 05372530801 12MM01

 10498076 1203  170  220 05372534415 12MM02

 10498076 1201  50  70 05372534572 12MM02

 10498076 1201  70  120 05372528923 12MM02

 10498076 1203  50  70 05372529062 12MM02

 10498076 1203  70  120 05372529013 12MM02

 10498076 1203  120  170 05372528914 12MM02
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003258/1
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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 2019003258/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 23-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019007176/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

Edwin van de Meerendonk 1/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/L 45 110 49 59Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 3.1 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 3.8µg/L 3.3 <3.0 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 2.1Lood (Pb)

S <10µg/L <10 54 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

0305-1-1

0311-1-1

0404-1-1

0506-1-1

0705-1-1 10510999

10510998

10510997

10510996

10510995
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

Edwin van de Meerendonk 2/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

0305-1-1

0311-1-1

0404-1-1

0506-1-1

0705-1-1 10510999

10510998

10510997

10510996

10510995
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

Edwin van de Meerendonk 3/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 74µg/L 91 44 180 43Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 2.3µg/L <2.0 2.4 <2.0 2.2Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 2.3 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 0.076Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 6.3µg/L <3.0 4.2 <3.0 5.5Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 110µg/L <10 14 68 67Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S 2.0µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S 1.0µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6

7

8

9

10

0714-1-1

0902-1-1

1008-1-1

1025-1-1

1105-1-1 10511004

10511003

10511002

10511001

10511000
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

6 7 8 9 10

Edwin van de Meerendonk 4/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

3.1µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S 0.80µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S 0.14µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)

1.1µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

6

7

8

9

10

0714-1-1

0902-1-1

1008-1-1

1025-1-1

1105-1-1 10511004

10511003

10511002

10511001

10511000
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

11 12 13 14 15

Edwin van de Meerendonk 5/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/L 95 180 52 60Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.3µg/L 17 <2.0 7.7 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 3.2 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 3.9µg/L 17 <3.0 7.2 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 190µg/L 100 48 16 17Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S 0.54µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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12

13

14

15
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1107-1-1

1108-1-1
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1110-1-1 10511009
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

11 12 13 14 15

Edwin van de Meerendonk 6/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)

0.61µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

16

Edwin van de Meerendonk 7/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 21µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 4.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.2µg/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

16 1203-1-1 10511010

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

16

Edwin van de Meerendonk 8/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

16 1203-1-1 10511010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019007176/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10510995 0305  150  250 06850619121 0305-1-1

 10510995 0305  150  250 06850619202 0305-1-1

 10510995 0305  150  250 08050720483 0305-1-1

 10510996 0311  200  300 06850618921 0311-1-1

 10510996 0311  200  300 06850618952 0311-1-1

 10510996 0311  200  300 08050720623 0311-1-1

 10510997 0404  200  300 06850618931 0404-1-1

 10510997 0404  200  300 06850619172 0404-1-1

 10510997 0404  200  300 08007452573 0404-1-1

 10510998 0506  200  300 06850619061 0506-1-1

 10510998 0506  200  300 06850619022 0506-1-1

 10510998 0506  200  300 08050720593 0506-1-1

 10510999 0705  150  250 06850619081 0705-1-1

 10510999 0705  150  250 06850619072 0705-1-1

 10510999 0705  150  250 08050720603 0705-1-1

 10511000 0714  250  350 06850618961 0714-1-1

 10511000 0714  250  350 06850619042 0714-1-1

 10511000 0714  250  350 08050721153 0714-1-1

 10511001 0902  200  300 06850618971 0902-1-1

 10511001 0902  200  300 06850619002 0902-1-1

 10511001 0902  200  300 08007453633 0902-1-1

 10511002 1008  150  250 06850619141 1008-1-1

 10511002 1008  150  250 06850619192 1008-1-1

 10511002 1008  150  250 08007453733 1008-1-1

 10511003 1025  150  250 06850619151 1025-1-1

 10511003 1025  150  250 06850619162 1025-1-1

 10511003 1025  150  250 08050720473 1025-1-1

 10511004 1105  150  250 06850618991 1105-1-1

 10511004 1105  150  250 06850619212 1105-1-1

 10511004 1105  150  250 08007453033 1105-1-1

 10511005 1106  150  250 06850619181 1106-1-1

 10511005 1106  150  250 06850618982 1106-1-1

 10511005 1106  150  250 08007453853 1106-1-1

 10511006 1107  300  400 06850618901 1107-1-1

 10511006 1107  300  400 06850618912 1107-1-1

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019007176/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10511006 1107  300  400 08007454373 1107-1-1

 10511007 1108  150  250 06850619051 1108-1-1

 10511007 1108  150  250 06850619102 1108-1-1

 10511007 1108  150  250 08050720243 1108-1-1

 10511008 1109  300  400 06850619131 1109-1-1

 10511008 1109  300  400 06850619222 1109-1-1

 10511008 1109  300  400 08050720363 1109-1-1

 10511009 1110  200  300 06850618891 1110-1-1

 10511009 1110  200  300 06850619092 1110-1-1

 10511009 1110  200  300 08050721313 1110-1-1

 10511010 1203  300  400 06850619031 1203-1-1

 10511010 1203  300  400 06850619112 1203-1-1

 10511010 1203  300  400 08050720063 1203-1-1
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019007176/1
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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 2019007176/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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
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Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  3MM01 3MM02 3MM03 

Humus (% ds)  5,0 2,8 2,3 

Lutum (% ds)  5,2 3,2 3,5 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  27 75 (6)  27 91 (6)  <20 <46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,4 0,6  0,26 0,42  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5  <3 <7  <3 <6 

Koper  mg/kg ds  8,9 15,2  13 25  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  0,059 0,079  0,07 0,10  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  22 31  35 53  12 18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <6  <4 <7  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  36 69  34 75  43 94 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,56 0,56 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,095 0,095 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,06 0,06  1,1 1,1 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,62 0,62 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,6 0,6 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,28 0,28 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,48 0,48 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,26 0,26 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,34 0,34 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   0,38   4,4 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 8 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 13 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 13 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 15 (6)  <11 28 (6)  17 74 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,9 19,8 (6)  <5 13 (6)  9,7 42,2 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 8 (6)  <6 15 (6)  <6 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <49  <35 <88  36 157 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  94,6   97   97,5  

Droge stof % m/m  74,5 75,0  87 87  83,2 83,0 

Lutum %  5,2   3,2   3,5  

Organische stof (humus) %  5   2,8   2,3  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0028 0,0122 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0012 0,0052 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0066 0,0287 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0084 0,0365 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  0,0054 0,0235 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0098   <0,018   0,11 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  3MM04 3MM05 3MM06 

Humus (% ds)  0,70 1,9 3,5 

Lutum (% ds)  2,8 3,3 7,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

Grondsoort  Zand Zand Leem 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <49 (6)  <20 <47 (6)  40 95 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <6  <3 <5 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  6,8 13,5  <5 <6 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,055 0,077  0,052 0,068 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  15 23  11 15 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <7  4,3 8,9 

Zink  mg/kg ds  <20 <32  <20 <31  <20 <26 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6)  <11 22 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,9 34,5 (6)  <5 18 (6)  14 40 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 12 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  <35 <70 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  98,9 99,3   97,7 97,9   96  

Gloeiverlies % (m/m) ds  1,1   2,3   

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) ds  8,7   13,1   

Droge stof % m/m  82 82  84,3 84,0  73,4 73,0 

Lutum %  2,8 3,4   3,3 2,7   7  

Organische stof (humus) %  <0,7   1,9   3,5  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) ds  95,6 96,0  96,7 97,0  

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) ds  79,5 80,0  77,6 78,0  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,014 
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  3MM07 3MM08 4MM01 

Humus (% ds)  0,70 2,3 3,2 

Lutum (% ds)  2,2 7,0 2,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <53 (6)  23 55 (6)  <20 <52 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  0,23 0,37 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <5  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <6  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <10  12 18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <6  <4 <8 

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <26  <20 <32 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 9 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 15 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 15 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  13 57 (6)  <11 24 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  10 43 (6)  8,4 26,3 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 18 (6)  <6 13 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <107  <35 <77 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  99,5 99,7   96,3 97,2   96 96,6  

Gloeiverlies % (m/m) ds  0,47   3,7   4  

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) ds  5,7   20,1   21,5  

Droge stof % m/m  81,8 82,0  73,9 74,0  87,9 88,0 

Lutum %  2,2 2,5   7 8,2   2,4 2,8  

Organische stof (humus) %  <0,7   2,3   3,2  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) ds  98 98  91 91  98,1 98,0 

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) ds  80,4 80,0  73,5 74,0  88,3 88,0 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,021   <0,015 
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Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  4MM02 4MM03 4MM04 

Humus (% ds)  2,0 4,2 0,80 

Lutum (% ds)  3,2 5,9 2,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Leem Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <47 (6)  46 120 (6)  <20 <52 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,23 0,39  0,25 0,37  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <5  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <6  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,072 0,096  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  11 17  12 17  <10 <11 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  4,6 10,1  <4 <8 

Zink  mg/kg ds  <20 <31  <20 <26  <20 <33 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 18 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,3 26,5 (6)  7,8 18,6 (6)  8,9 44,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 10 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <58  <35 <123 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  97,8   95,4   99,1  

Droge stof % m/m  83,9 84,0  75,4 75,0  80,9 81,0 

Lutum %  3,2   5,9   2,4  

Organische stof (humus) %  2   4,2   0,8  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,012   <0,025 
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Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  6MM01 

Humus (% ds)  2,3 

Lutum (% ds)  2,5 

Datum van toetsing  24-1-2019 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 

   

   

   

   

   

Grondsoort  Zand 

  Meetw GSSD 

   

METALEN   

Barium  mg/kg ds  27 98 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,35 0,59 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  10 20 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  31 48 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 

Zink  mg/kg ds  53 122 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,14 0,14 

Anthraceen mg/kg ds  0,051 0,051 

Fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,39 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,2 0,2 

Chryseen mg/kg ds  0,25 0,25 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13 0,13 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,2 0,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,16 0,16 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,7 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 61 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 48 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <107 

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) ds  97,5  

Droge stof % m/m  88,6 89,0 

Lutum %  2,5  

Organische stof (humus) %  2,3  

   

PCB`S   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,021 
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Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  6MM02 7MM01 7MM02 

Humus (% ds)  2,7 4,2 3,2 

Lutum (% ds)  2,6 2,0 3,9 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse wonen  

     

    Separaat getoetst als niet- 

    vormgegeven bouwstof, zie 

    achterin deze bijlage 

     

Grondsoort  Zand Zand Puin  

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  30 108 (6)  74 287 (6)  85 266 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,25 0,41  0,26 0,41  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  5,8 20,4  3,7 10,8 

Koper  mg/kg ds  9,1 18,0  16 31  9,4 17,6 

Kwik  mg/kg ds  0,051 0,072  0,14 0,20  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  23 35  26 39  24 36 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  9 26  8,7 21,9 

Zink  mg/kg ds  43 97  37 83  51 107 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,11 0,11  0,13 0,13  0,33 0,33 

Anthraceen mg/kg ds  0,055 0,055  <0,05 <0,04  0,11 0,11 

Fluorantheen mg/kg ds  0,3 0,3  0,44 0,44  0,98 0,98 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16  0,28 0,28  0,69 0,69 

Chryseen mg/kg ds  0,15 0,15  0,25 0,25  0,59 0,59 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,1 0,1  0,15 0,15  0,33 0,33 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,17 0,17  0,31 0,31  0,57 0,57 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,13 0,13  0,2 0,2  0,44 0,44 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11  0,23 0,23  0,48 0,48 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3   2,1   4,6 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 5 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)  5,9 14,0 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 13 (6)  7,7 18,3 (6)  7,9 24,7 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 29 (6)  20 48 (6)  28 88 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,9 21,9 (6)  11 26 (6)  17 53 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 16 (6)  <6 10 (6)  7,3 22,8 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <91  50 119  67 209 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  97,1   95,7   96,6  

Droge stof % m/m  88 88  88 88  88,7 89,0 

Lutum %  2,6   <2   3,9  

Organische stof (humus) %  2,7   4,2   3,2  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0018 0,0056 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0036 0,0113 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0029 0,0091 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0016 0,0050 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0034 0,0106 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0031 0,0097 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  0,0021 0,0066 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,018   <0,012   0,058 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  7MM03 7MM04 7MM05 

Humus (% ds)  10,0 0,70 4,8 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar  

     

  Separaat getoetst als niet-  Separaat getoetst als niet- 

  vormgegeven bouwstof, zie  vormgegeven bouwstof, zie 

  achterin deze bijlage  achterin deze bijlage 

     

Grondsoort  Sintels  Zand Puin  

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  280 1085 (6)  <20 <54 (6)  110 426 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,2 0,3  <0,2 <0,2  0,49 0,75 

Kobalt  mg/kg ds  15 53  <3 <7  9,1 32,0 

Koper  mg/kg ds  13 21  <5 <7  59 111 

Kwik  mg/kg ds  0,077 0,104  <0,05 <0,05  0,14 0,20 

Lood  mg/kg ds  35 48  <10 <11  810 1212 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  2,9 2,9 

Nikkel  mg/kg ds  12 35  <4 <8  21 61 

Zink  mg/kg ds  34 67  <20 <33  120 266 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,077 0,077 

Fenanthreen mg/kg ds  0,26 0,26  <0,05 <0,04  2 2 

Anthraceen mg/kg ds  0,094 0,094  <0,05 <0,04  0,5 0,5 

Fluorantheen mg/kg ds  0,6 0,6  <0,05 <0,04  4,5 4,5 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,39 0,39  <0,05 <0,04  2 2 

Chryseen mg/kg ds  0,5 0,5  <0,05 <0,04  2,1 2,1 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  0,97 0,97 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,28 0,28  <0,05 <0,04  2 2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,24 0,24  <0,05 <0,04  1,6 1,6 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21  <0,05 <0,04  1,8 1,8 

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,8   <0,35   18 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 11 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 18 (6)  5,3 11,0 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 18 (6)  23 48 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 8 (6)  <11 39 (6)  50 104 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,7 5,7 (6)  <5 18 (6)  16 33 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 4 (6)  <6 21 (6)  6,7 14,0 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <25  <35 <123  100 208 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  90   99,6   95,1  

Droge stof % m/m  85,2 85,0  93,4 93,0  89,6 90,0 

Lutum %  <2   <2   <2  

Organische stof (humus) %  10   <0,7   4,8  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0049   <0,025   <0,010 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  7MM06 7MM07 7MM08 

Humus (% ds)  2,0 3,6 2,0 

Lutum (% ds)  3,8 4,2 2,7 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <44 (6)  94 286 (6)  <20 <50 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  0,33 0,51  0,23 0,39 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  4,7 13,3  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  150 274  10 20 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,2 0,3  0,057 0,081 

Lood  mg/kg ds  11 17  290 426  33 51 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  13 32  <4 <8 

Zink  mg/kg ds  <20 <30  110 226  27 62 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,22 0,22  0,1 0,1 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,076 0,076  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,81 0,81  0,2 0,2 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,47 0,47  0,094 0,094 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,53 0,53  0,09 0,09 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,28 0,28  0,054 0,054 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,6 0,6  0,1 0,1 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,5 0,5  0,083 0,083 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,57 0,57  0,08 0,08 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   4,1   0,87 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  11 31 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  48 133 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 55 (6)  18 50 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 12 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  90 250  <35 <123 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  97,7   96,1   97,8  

Droge stof % m/m  85,9 86,0  88,7 89,0  89,8 90,0 

Lutum %  3,8   4,2   2,7  

Organische stof (humus) %  2   3,6   2  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,014   <0,025 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  7MM09 7MM10 7-0707 

Humus (% ds)  1,5 2,5 1,4 

Lutum (% ds)  2,8 2,7 2,9 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 18-3-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <49 (6)  130 463 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  0,42 0,70  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  5 16  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  16 32  11 22 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,089 0,126  

Lood  mg/kg ds  13 20  83 128  22 34 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  7,5 20,7  

Zink  mg/kg ds  <20 <32  110 249  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,46 0,46  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,91 0,91  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,24 0,24  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,34 0,34  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,33 0,33  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   3,7  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 8 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 14 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  5,6 22,4 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  11 44 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 14 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 17 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <98  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  98,3   97,3   98,4  

Droge stof % m/m  69,5 70,0  91,7 92,0  89,7 90,0 

Lutum %  2,8   2,7   2,9  

Organische stof (humus) %  1,5   2,5   1,4  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,020  

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  7-0708 7-0708-2 7-0725-2 

Humus (% ds)  5,9 1,0 7,3 

Lutum (% ds)  3,1 4,6 2,7 

Datum van toetsing  18-3-2019 18-3-2019 6-3-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Altijd toepasbaar Klasse industrie 

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    100 356 (6) 

Cadmium  mg/kg ds    0,36 0,49 

Kobalt  mg/kg ds    9,3 30,4 

Koper  mg/kg ds  250 441  <5 <7  28 48 

Kwik  mg/kg ds    0,11 0,15 

Lood  mg/kg ds  1100 1585  12 18  57 81 

Molybdeen  mg/kg ds    1,8 1,8 

Nikkel  mg/kg ds    18 50 

Zink  mg/kg ds    63 128 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  93,9   98,7   92,5  

Droge stof % m/m  96,7 97,0  87,5 88,0  88,3 88,0 

Lutum %  3,1   4,6   2,7  

Organische stof (humus) %  5,9   1   7,3  

 
 
 

 

Tabel 11: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  7-0726-1 7-0727-2 7-0728-2 

Humus (% ds)  3,6 2,5 10 

Lutum (% ds)  3,0 3,5 2,2 

Datum van toetsing  6-3-2019 6-3-2019 6-3-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen Altijd toepasbaar Klasse industrie 

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  42 145 (6)  21 69 (6)  230 870 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,31 0,49  <0,2 <0,2  0,23 0,28 

Kobalt  mg/kg ds  4,3 13,6  <3 <6  15 52 

Koper  mg/kg ds  24 46  6,2 12,0  22 35 

Kwik  mg/kg ds  0,18 0,25  0,15 0,21  0,1 0,1 

Lood  mg/kg ds  74 111  14 21  27 37 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  1,6 1,6 

Nikkel  mg/kg ds  7,5 20,2  <4 <7  18 52 

Zink  mg/kg ds  47 102  25 54  37 72 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  96,2   97,3   89,4  

Droge stof % m/m  88,5 89,0  85 85  86 86 

Lutum %  3   3,5   2,2  

Organische stof (humus) %  3,6   2,5   10,4  

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 12: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  7-0729-1 9MM01 9MM02 

Humus (% ds)  7,3 7,4 2,7 

Lutum (% ds)  4,2 2,7 3,5 

Datum van toetsing  6-3-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen Klasse wonen Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  85 258 (6)  40 143 (6)  <20 <46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,32 0,43  0,33 0,45  0,22 0,36 

Kobalt  mg/kg ds  8,8 24,9  4,5 14,7  <3 <6 

Koper  mg/kg ds  18 30  22 38  13 25 

Kwik  mg/kg ds  0,17 0,23  0,086 0,117  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  43 59  75 106  18 27 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  8,7 21,4  4,1 11,3  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  54 103  53 107  30 65 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds   0,11 0,11  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds   0,28 0,28  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,13 0,13  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds   0,17 0,17  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,081 0,081  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,15 0,15  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,13 0,13  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,14 0,14  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds    1,3   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 3 (6)  <3 8 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <5 5 (6)  <5 13 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   <5 5 (6)  <5 13 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   11 15 (6)  <11 29 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   8,7 11,8 (6)  7,1 26,3 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <6 6 (6)  <6 16 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   <35 <33  <35 <91 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  92,4   92,4   97,1  

Droge stof % m/m  81,3 81,0  81,9 82,0  86,4 86,0 

Lutum %  4,2   2,7   3,5  

Organische stof (humus) %  7,3   7,4   2,7  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds    <0,0066   <0,018 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 13: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  9MM03 9MM04 10MM01 

Humus (% ds)  1,6 1,9 6,1 

Lutum (% ds)  3,0 4,2 3,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <48 (6)  <20 <43 (6)  27 93 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  0,42 0,60 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <6  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  9,5 16,7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  0,06 0,08 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  27 39 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <7  <4 <8 

Zink  mg/kg ds  <20 <32  <20 <30  48 99 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,089 0,089 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,071 0,071 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,057 0,057 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,051 0,051 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,053 0,053 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   0,50 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6)  <11 13 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,4 47,0 (6)  <5 18 (6)  7,8 12,8 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  <35 <40 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  98,2   97,3 7,9   93,7  

Gloeiverlies % (m/m) ds   2,7   

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) ds   9,7   

Droge stof % m/m  80,7 81,0  81,1 81,0  71,8 72,0 

Lutum %  3   4,2 2,5   3  

Organische stof (humus) %  1,6   1,9   6,1  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) ds   97,7 98,0  

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) ds   87,4 87,0  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,0080 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

 
Tabel 14: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  10MM02 10MM03 10MM04 

Humus (% ds)  6,1 6,8 2,3 

Lutum (% ds)  3,6 4,1 4,6 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <45 (6)  26 80 (6)  <20 <41 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,29 0,41  0,42 0,58  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <6  <3 <6 

Koper  mg/kg ds  7,7 13,3  11 18  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,054 0,072  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  17 24  30 42  <10 <10 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  <4 <7  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  29 58  80 154  <20 <29 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,1 0,1  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  0,21 0,21  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,097 0,097  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,12 0,12  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,055 0,055  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,09 0,09  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,071 0,071  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,075 0,075  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,38   0,89   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 3 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 5 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 5 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 13 (6)  <11 11 (6)  <11 33 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,2 8,5 (6)  <5 5 (6)  5,3 23,0 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 7 (6)  <6 6 (6)  <6 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <40  <35 <36  <35 <107 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  93,7   92,9   97,4  

Droge stof % m/m  77,1 77,0  74,2 74,0  75,6 76,0 

Lutum %  3,6   4,1   4,6  

Organische stof (humus) %  6,1   6,8   2,3  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  0,001 0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0080   <0,0072   0,023 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 15: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  10MM05 10MM06 10MM07 

Humus (% ds)  5,3 2,4 3,4 

Lutum (% ds)  2,2 2,6 3,3 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Leem Zand Leem 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  27 102 (6)  23 83 (6)  <20 <47 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  0,23 0,37 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  3,1 9,5 

Koper  mg/kg ds  <5 <6  <5 <7  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  13 19  <10 <11  18 27 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  <20 <30  21 48  31 67 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 9 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 15 (6)  <11 32 (6)  <11 23 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,5 10,4 (6)  8,7 36,3 (6)  5,8 17,1 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 8 (6)  <6 18 (6)  <6 12 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <46  <35 <102  <35 <72 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  94,6   97,4   96,4  

Droge stof % m/m  73,4 73,0  78,1 78,0  75,3 75,0 

Lutum %  2,2   2,6   3,3  

Organische stof (humus) %  5,3   2,4   3,4  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0092   <0,020   <0,014 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 16: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  10MM08 10MM09 10MM10 

Humus (% ds)  1,2 4,4 1,0 

Lutum (% ds)  2,0 8,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Leem Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  92 204 (6)  <20 <54 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <4  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <6  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  0,066 0,095  0,063 0,081  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <10  <10 <11 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  5,1 9,9  <4 <8 

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <24  <20 <33 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  7,2 36,0 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 18 (6)  20 100 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  6,4 14,5 (6)  11 55 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 10 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <56  47 235 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  98,6   95   99  

Droge stof % m/m  78,9 79,0  70,1 70,0  80,4 80,0 

Lutum %  <2   8   <2  

Organische stof (humus) %  1,2   4,4   1  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,011   <0,025 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 17: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  11MM01 11MM02 11MM03 

Humus (% ds)  7,5 3,3 4,6 

Lutum (% ds)  5,8 9,0 3,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > industrie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  25 66 (6)  <20 <29 (6)  <20 <46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,48 0,63  0,37 0,55  0,54 0,81 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5  <3 <4  <3 <6 

Koper  mg/kg ds  10 16  6,3 10,1  5,8 10,5 

Kwik  mg/kg ds  0,063 0,082  0,055 0,070  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  25 34  18 25  26 38 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <6  <4 <5  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  46 82  30 51  43 90 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04  0,12 0,12 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  <0,05 <0,04  0,28 0,28 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,056 0,056  <0,05 <0,04  0,11 0,11 

Chryseen mg/kg ds  0,055 0,055  <0,05 <0,04  0,11 0,11 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,067 0,067 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,12 0,12 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,097 0,097 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,098 0,098 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,50   <0,35   1,1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  30 40 (6)  <3 6 (6)  <3 5 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  140 187 (6)  <5 11 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  390 520 (6)  <5 11 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  290 387 (6)  <11 23 (6)  <11 17 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  110 147 (6)  6,5 19,7 (6)  5,8 12,6 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  35 47 (6)  <6 13 (6)  <6 9 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1000 1333  <35 <74  <35 <53 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  92,1   96,1   95,2  

Droge stof % m/m  71,1 71,0  73,3 73,0  81,2 81,0 

Lutum %  5,8   9   3,4  

Organische stof (humus) %  7,5   3,3   4,6  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0065   <0,015   <0,011 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 18: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  11MM04 11MM05 11MM06 

Humus (% ds)  3,9 4,0 4,2 

Lutum (% ds)  3,3 2,0 3,6 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

     

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  21 70 (6)  <20 <54 (6)  30 97 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,31 0,48  0,31 0,49  0,44 0,67 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <7  4,4 13,2 

Koper  mg/kg ds  15 28  15 29  15 27 

Kwik  mg/kg ds  0,061 0,085  0,052 0,074  0,1 0,1 

Lood  mg/kg ds  25 37  30 46  37 54 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  <4 <8  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  44 94  36 81  49 102 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,08 0,08 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,075 0,075  0,12 0,12  0,23 0,23 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,078 0,078  0,13 0,13 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,07 0,07  0,12 0,12 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,064 0,064 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,079 0,079  0,11 0,11 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,061 0,061  0,087 0,087 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,062 0,062  0,09 0,09 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,39   0,61   0,98 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 5 (6)  <3 5 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 28 (6)  <11 19 (6)  <11 18 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,4 16,4 (6)  <5 9 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)  <6 11 (6)  <6 10 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <63  <35 <61  <35 <58 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  95,9   95,9   95,5  

Droge stof % m/m  81,2 81,0  78,6 79,0  85,5 86,0 

Lutum %  3,3   <2   3,6  

Organische stof (humus) %  3,9   4   4,2  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013   <0,012   <0,012 
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Tabel 19: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  11MM07 11MM08 11MM09 

Humus (% ds)  4,1 2,0 1,3 

Lutum (% ds)  3,4 2,9 3,1 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  20 66 (6)  <20 <49 (6)  <20 <48 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,25 0,38  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <7  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  10 18  <5 <7  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  28 41  <10 <11  <10 <11 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  <4 <8  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  24 51  <20 <32  <20 <31 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,053 0,053  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,37   <0,35   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 19 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6)  6,5 32,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <60  <35 <123  <35 <123 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  95,7   97,8   98,3 98,5  

Gloeiverlies % (m/m) ds    1,7  

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) ds    6,9  

Droge stof % m/m  82,5 83,0  78,1 78,0  78,8 79,0 

Lutum %  3,4   2,9   3,1 3  

Organische stof (humus) %  4,1   2   1,3  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) ds    100 100 

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) ds    59,9 60,0 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,012   <0,025   <0,025 
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Tabel 20: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  11MM10 11MM11 11MM12 

Humus (% ds)  2,4 1,0 1,0 

Lutum (% ds)  3,8 3,5 3,4 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

     

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <44 (6)  <20 <46 (6)  <20 <46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <6  <3 <6 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  <10 <11 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  <4 <7  <4 <7 

Zink  mg/kg ds  <20 <30  <20 <31  <20 <31 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 32 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6 25 (6)  7,9 39,5 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <102  <35 <123  <35 <123 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  97,8 97,4   98,8   98,8  

Gloeiverlies % (m/m) ds  2,2    

Gehalte <63 µm van de 
korrelfractie 

% (m/m) ds  17,9    

Droge stof % m/m  80,5 81,0  83,1 83,0  80,4 80,0 

Lutum %  3,8 3,4   3,5   3,4  

Organische stof (humus) %  2,4   1   1  

     

KORRELVERDELING     

Korrelfractie < 2000 µm % (m/m) ds  96,6 97,0   

Korrelfractie < 250 µm % (m/m) ds  83,3 83,0   

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020   <0,025   <0,025 
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Tabel 21: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  12MM01 12MM02 

Humus (% ds)  3,7 0,70 

Lutum (% ds)  2,6 2,9 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

    

    

    

    

    

Grondsoort  Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD 

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  <20 <50 (6)  <20 <49 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,22 0,35  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  8,4 16,1  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  0,074 0,104  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  28 42  <10 <11 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8 

Zink  mg/kg ds  <20 <31  <20 <32 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,055 0,055  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,056 0,056  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,051 0,051  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,66   <0,35 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 21 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12 32 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <66  <35 <123 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  96,1   99,1  

Droge stof % m/m  89,1 89,0  91,7 92,0 

Lutum %  2,6   2,9  

Organische stof (humus) %  3,7   <0,7  

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013   <0,025 
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< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 22: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Bijlage 10: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit :  overige bouwstoffen

Soort materiaal: overige bouwstoffen

Partijomvang:  ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten  Spreiding

Samen-

stelling (1)
Norm

7MM02 Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

Algemeen

Droge-stofgehalte % 88,7

Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen mg/kg ds 0,05 1,0 2,1 - 0,05 5 -

Fenanthreen mg/kg ds 0,33 1,0 2,1 - 0,33 20 -

Anthraceen mg/kg ds 0,11 1,0 2,1 - 0,11 10 -

Fluorantheen mg/kg ds 0,98 1,0 2,1 - 0,98 35 -

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,69 1,0 2,1 - 0,69 40 -

Chryseen mg/kg ds 0,59 1,0 2,1 - 0,59 10 -

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,33 1,0 2,1 - 0,33 40 -

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,57 1,0 2,1 - 0,57 10 -

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,44 1,0 2,1 - 0,44 40 -

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,48 1,0 2,1 - 0,48 40 -

PAK's Totaal VROM (10) mg/kg ds - 1,0 2,1 - 4,57 50 -

PCB's

PCB- 28 mg/kg ds 0,0018 1,0 2,1 - - -

PCB- 52 mg/kg ds 0,0036 1,0 2,1 - - -

PCB-101 mg/kg ds 0,0029 1,0 2,1 - - -

PCB-118 mg/kg ds 0,0016 1,0 2,1 - - -

PCB-138 mg/kg ds 0,0034 1,0 2,1 - - -

PCB-153 mg/kg ds 0,0031 1,0 2,1 - - -

PCB-180 mg/kg ds 0,0021 1,0 2,1 - - -

Som PCB-7 mg/kg ds - 1,0 2,1 - 0,019 0,5 -

Overig stoffen

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds 3 - -

Minerale olie (GC) C12-C16 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) C16-C21 mg/kg ds 7,9 - -

Minerale olie (GC) C21-C30 mg/kg ds 28 - -

Minerale olie (GC) C30-C35 mg/kg ds 17 - -

Minerale olie (GC) C35-C40 mg/kg ds 7,3 - -

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds - 1,0 2,1 - 105 500 -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 13

 Conclusie:

Verklaring Aannames

Xh hoogste meetwaarde voor stof x Onderzocht materiaal:

Xl laagste meetwaarde voor stof x Protocol:

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl Toetsingskader:

Xgem gemiddeld gemeten gehalte voor stof x Aantal monsters:

(1)

(2)

(3)

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de 

toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

Toetsing (2,3)

monsters: 7MM02

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt 

voor Xgem een gehalte aangehouden van 0,7 x rapportagegrens

nvt

1

De partij overige bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de samenstellingswaarden voor een 

niet-vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de 

partij mag worden toegepast. 

overige bouwstoffen

indicatieve toetsing

blad 1 van 1 Milieu Bbk_v04_00_excel2013_proof_versie_30jan2018



projectnr.: 420418.05 VP Grondexploitatie B.V.

21 maart 2019, revisie 00 Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek Zuidrand

bijlage 10 Goirle
BBK-v04-00

Bijlage 10: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit :  overige bouwstoffen

Soort materiaal: overige bouwstoffen

Partijomvang:  ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten  Spreiding

Samen-

stelling (1)
Norm

7MM03 Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

Algemeen

Droge-stofgehalte % 85,2

Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen mg/kg ds 0,05 1,0 2,1 - 0,05 5 -

Fenanthreen mg/kg ds 0,26 1,0 2,1 - 0,26 20 -

Anthraceen mg/kg ds 0,094 1,0 2,1 - 0,09 10 -

Fluorantheen mg/kg ds 0,6 1,0 2,1 - 0,60 35 -

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,39 1,0 2,1 - 0,39 40 -

Chryseen mg/kg ds 0,5 1,0 2,1 - 0,50 10 -

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,15 1,0 2,1 - 0,15 40 -

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,28 1,0 2,1 - 0,28 10 -

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,24 1,0 2,1 - 0,24 40 -

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,21 1,0 2,1 - 0,21 40 -

PAK's Totaal VROM (10) mg/kg ds - 1,0 2,1 - 2,77 50 -

PCB's

PCB- 28 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB- 52 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-101 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-118 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-138 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-153 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-180 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

Som PCB-7 mg/kg ds - 1,0 2,1 - 0,007 0,5 -

Overig stoffen

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds 3 - -

Minerale olie (GC) C12-C16 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) C16-C21 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) C21-C30 mg/kg ds 11 - -

Minerale olie (GC) C30-C35 mg/kg ds 5,7 - -

Minerale olie (GC) C35-C40 mg/kg ds 6 - -

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds - 1,0 2,1 - 105 500 -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 13

 Conclusie:

Verklaring Aannames

Xh hoogste meetwaarde voor stof x Onderzocht materiaal:

Xl laagste meetwaarde voor stof x Protocol:

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl Toetsingskader:

Xgem gemiddeld gemeten gehalte voor stof x Aantal monsters:

(1)

(2)

(3)

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de 

toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

Toetsing (2,3)

monsters: 7MM03

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt 

voor Xgem een gehalte aangehouden van 0,7 x rapportagegrens

nvt

1

De partij overige bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de samenstellingswaarden voor een 

niet-vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de 

partij mag worden toegepast. 

overige bouwstoffen

indicatieve toetsing

blad 1 van 1 Milieu Bbk_v04_00_excel2013_proof_versie_30jan2018



projectnr.: 420418.05 VP Grondexploitatie B.V.

21 maart 2019, revisie 00 Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek Zuidrand

bijlage 10 Goirle
BBK-v04-00

Bijlage 10: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit :  overige bouwstoffen

Soort materiaal: overige bouwstoffen

Partijomvang:  ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten  Spreiding

Samen-

stelling (1)
Norm

7MM05 Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

Algemeen

Droge-stofgehalte % 89,6

Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen mg/kg ds 0,077 1,0 2,1 - 0,08 5 -

Fenanthreen mg/kg ds 2 1,0 2,1 - 2,00 20 -

Anthraceen mg/kg ds 0,5 1,0 2,1 - 0,50 10 -

Fluorantheen mg/kg ds 4,5 1,0 2,1 - 4,50 35 -

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 2 1,0 2,1 - 2,00 40 -

Chryseen mg/kg ds 2,1 1,0 2,1 - 2,10 10 -

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,97 1,0 2,1 - 0,97 40 -

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2 1,0 2,1 - 2,00 10 -

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,6 1,0 2,1 - 1,60 40 -

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,8 1,0 2,1 - 1,80 40 -

PAK's Totaal VROM (10) mg/kg ds - 1,0 2,1 - 17,55 50 -

PCB's

PCB- 28 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB- 52 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-101 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-118 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-138 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-153 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

PCB-180 mg/kg ds 0,001 1,0 2,1 - - -

Som PCB-7 mg/kg ds - 1,0 2,1 - 0,007 0,5 -

Overig stoffen

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds 3 - -

Minerale olie (GC) C12-C16 mg/kg ds 5,3 - -

Minerale olie (GC) C16-C21 mg/kg ds 23 - -

Minerale olie (GC) C21-C30 mg/kg ds 50 - -

Minerale olie (GC) C30-C35 mg/kg ds 16 - -

Minerale olie (GC) C35-C40 mg/kg ds 6,7 - -

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds - 1,0 2,1 - 105 500 -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 13

 Conclusie:

Verklaring Aannames

Xh hoogste meetwaarde voor stof x Onderzocht materiaal:

Xl laagste meetwaarde voor stof x Protocol:

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl Toetsingskader:

Xgem gemiddeld gemeten gehalte voor stof x Aantal monsters:

(1)

(2)

(3)

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de 

toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

Toetsing (2,3)

monsters: 7MM05

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt 

voor Xgem een gehalte aangehouden van 0,7 x rapportagegrens

nvt

1

De partij overige bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de samenstellingswaarden voor een 

niet-vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de 

partij mag worden toegepast. 

overige bouwstoffen

indicatieve toetsing

blad 1 van 1 Milieu Bbk_v04_00_excel2013_proof_versie_30jan2018
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Bijlage 11 Toelichting toetsingskader 
Besluit bodemkwaliteit 
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Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 

 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem.  
 
Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie 
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn 
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij 
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 

 Achtergrondwaarden (AW2000) 
 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens 

aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden 
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

 Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage B van de Regeling. 

 Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit 

van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor 
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen 
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

 Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor 

de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

 Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de 

bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
 Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te 

voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem 
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B 
van de Regeling. 

 Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en 

het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden 
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, 
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling.  
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De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te 
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

 AW2000  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel 

schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt 
verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de 
Regeling). 

 Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort. 

 
Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het 
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de 
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 
 
Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van 
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond. 
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De gemeten gehalten in een partij bouwstoffen worden getoetst aan de toetsingswaarden en rekenregels 
uit het Besluit en Regeling bodemkwaliteit: 
 

- Maximale samenstellingswaarden 
 De maximale samenstellingswaarden voor bouwstoffen geven de concentratieniveaus aan voor 

organische parameters waarboven geen en waaronder wel hergebruik mogelijk is. De genoemde 
maximale waarden zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage A van de Regeling. 

 
- Maximale emissiewaarde 
 De maximale emissiewaarden geven de maximaal toelaatbare belasting van de bodem of het 

oppervlaktewater aan, als gevolg van uitloging van anorganische stoffen uit een bouwstof. Hierbij is de 
wijze van toepassen (geïsoleerd of ongeïsoleerd) bepalend voor de hoogte van de emissiewaarden. De 
emissiewaarden zijn opgenomen in tabel 1 van Bijlage A van de Regeling.  

 
Op basis van de bovenstaande toetsingswaarden kan worden bepaald tot welke categorie een bouwstof 
behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het 
laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede 
door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.  
 
De op basis van de bovenstaande toetsingswaarden in te delen categorieën zijn: 
- Niet-vormgegeven bouwstof 
 Niet-vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten gehalten aan alle 

onderzochte stoffen de maximale samenstellingswaarden niet worden overschreden en waarin voor alle 
onderzochte stoffen de maximale emissiewaarden bij een ongeïsoleerde toepassing eveneens niet 
worden overschreden.  

 Het toepassen van een niet-vormgegeven bouwstof, op landbodem of in oppervlaktewater, hoeft niet te 
worden gemeld, tenzij sprake is van hergebruik zonder eigendomsoverdracht. In dat geval dient 
minimaal 5 werkdagen vooraf (digitaal) een melding te worden ingediend via het Meldpunt 
bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). 

 Voor het toepassen van een niet-vormgegeven bouwstof geldt geen minimale hoeveelheid. Wel dient 
vermenging met de bodem te worden voorkomen en moet de bouwstof worden verwijderd indien het 
werk haar functie verliest. 
 

- IBC-bouwstof  
 IBC-bouwstoffen zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten gehalten aan alle onderzochte stoffen de 

maximale samenstellingswaarden niet worden overschreden en waarin voor alle onderzochte stoffen de 
maximale emissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing eveneens niet worden overschreden.  

 IBC-bouwstoffen mogen niet in oppervlaktewater worden toegepast. Het toepassen op of in landbodem 
dient minimaal 4 weken vooraf te worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Daarnaast gelden een aantal toepassingsvoorschriften zoals het 
minimaal in een werk aanbrengen van 10.000 m3, geen vermenging met de bodem, het terugneembaar 
aanbrengen van de bouwstof en het verwijderen van de bouwstof indien het werk haar functie verliest 
(zie voor het totale overzicht van alle voorschriften paragraaf 3.9 van de Regeling bodemkwaliteit). 

 
- Niet toepasbare bouwstoffen 
 Niet toepasbare bouwstoffen zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten gehalten aan één of meer 

onderzochte stoffen de maximale samenstellingswaarden voor bouwstoffen  worden overschreden 
en/of waarin voor één of meer onderzochte stoffen de maximale emissiewaarden bij een geïsoleerde 
toepassing worden overschreden. Deze bouwstoffen zijn niet geschikt om in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit te worden toegepast.  

 
 Wordt niet aan de criteria van het Besluit bodemkwaliteit voldaan, dan kan het toepassen eventueel 

plaatsvinden onder de vergunningplicht van de Wm (voor werken die tevens kunnen worden 
beschouwd als een inrichting). Toepassen buiten een inrichting is verboden op grond van artikel 10.2 
Wm, behoudens ontheffing op grond van artikel 10.63 Wm.  

 Is toepassing onder de noemer van de Wm geen optie, dan dient de grond te worden afgevoerd naar 
een erkende verwerker (reiniger/stort). 
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Speciale toetsingsregel voor bouwstoffen 
Bouwstoffen die voor het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater zijn toegepast, zijn destijds aan een ander wettelijk kader (met bijbehorende 
samenstellings- en uitloognormen) getoetst. Te denken valt aan het Bouwstoffenbesluit maar ook het 
daaraan voorafgegane IPO-interimbeleid. 
Wanneer dergelijke bouwstoffen nu vrijkomen uit een werk en opnieuw worden toegepast, zonder 
tussentijds een bewerking te ondergaan, treedt voor het milieu in principe geen wijziging op. De kans 
bestaat daarentegen dat, omdat met het Besluit bodemkwaliteit andere (strengere) normen en rekenregels 
gelden, deze eerder goedgekeurde bouwstoffen nu niet meer voor hergebruik in aanmerking komen. 
 
Om dit te ondervangen is voor deze bouwstoffen in de Regeling een toetsingsregel opgenomen, de 
zogenoemde '2x2-regel' (zie artikel 5.1.10 van de Regeling). Deze toetsregel staat een overschrijding van 
maximaal twee samenstellings- en/of emissiewaarden met een factor twee toe. 
 
De toetsingsregel geldt niet: 
- Voor bouwstoffen die na het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit (en conform het Bbk) zijn 

toegepast. 
- Voor nieuwe producten, ongeacht welke grondstoffen hiervoor gebruikt zijn en ongeacht of ze bestaan 

uit al eerder toegepaste bouwstoffen. 
- Voor bouwstoffen die, tussen het moment van vrijkomen en opnieuw toepassen, worden bewerkt. 

Enerzijds omdat de samenstelling en de emissie van de bouwstof door deze  bewerking kunnen 
veranderen waardoor niet langer kan worden gesteld dat het effect op het milieu gelijk blijft. Anderzijds 
omdat bewerken een proces is waarbij in principe een nieuw product wordt gemaakt en nieuwe 
producten gewoon moeten voldoen aan de eisen van het Besluit. 

- Voor de maximale samenstellingswaarde voor PAK’s (som) in asfaltproducten. 
- Voor de norm van asbest omdat asbest een kritische stof is waarvoor in het Productenbesluit asbest een 

eis is opgenomen en hier niet van kan worden afgeweken. 
- Voor IBC-bouwstoffen (gedefinieerd volgens het Bouwstoffenbesluit). 
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Bijlage 12 Foto’s onderzoekslocatie en 
veldwerk  
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Foto’s onderzoekslocatie  
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Bijlage 13 Toetsing waterbodem  
 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 1MMWB01      

Certificaatcode 2019003303      

Datum 10-1-2019      

Traject (cm-mv) 36-170      

Humus (% ds) 1      

Lutum (% ds) 1      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  < 20 mg/kg ds     

Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds     

Anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Chryseen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 < 11 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 17 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 99 % (m/m) ds     

Droge stof 77,9 % m/m     

Lutum < 1 %     

Organische stof (humus) 1 %     

meersoorten PAF 
organische verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 1MMWB02      

Certificaatcode 2019003303      

Datum 10-1-2019      

Traject (cm-mv) 34-115      

Humus (% ds) 0,9      

Lutum (% ds) 1      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Klasse 
industrie 

Klasse 
B 

Niet 
verspreidbaar 

Niet 
verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  < 20 mg/kg ds     

Cadmium  0,71 mg/kg ds <=IND <A <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,25 mg/kg ds ? ? ? ? 

Fenanthreen 0,69 mg/kg ds     

Anthraceen 1,5 mg/kg ds     

Fluorantheen 9,9 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen 3,3 mg/kg ds     

Chryseen 3 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen 1,2 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen 2,8 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen 2 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 2,2 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=IND <B  >MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 27 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 37 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 21 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 96 mg/kg ds <=IND <A <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 99,1 % (m/m) ds     

Droge stof 81,7 % m/m     

Lutum < 1 %     

Organische stof (humus) 0,9 %     

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   >MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,005 mg/kg ds ? <B ? >MW_AW 

PCB 52 < 0,005 mg/kg ds ? <B ? >MW_AW 

PCB 101 < 0,005 mg/kg ds ? <A ? <=MW_AW 

PCB 118 < 0,005 mg/kg ds ? <B ? >MW_AW 

PCB 138 < 0,005 mg/kg ds ? <A ? <=MW_AW 

PCB 153 < 0,005 mg/kg ds ? <A ? <=MW_AW 

PCB 180 < 0,005 mg/kg ds ? <A ? <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=IND <A  <=MW_AW 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 1MMWB03      

Certificaatcode 2019003303      

Datum 10-1-2019      

Traject (cm-mv) 42-95      

Humus (% ds) 1,2      

Lutum (% ds) 1      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  < 20 mg/kg ds     

Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  2,6 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  11 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  5,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen 0,056 mg/kg ds     

Anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Fluorantheen 0,096 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Chryseen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 16 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 6,2 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 98,8 % (m/m) ds     

Droge stof 79,8 % m/m     

Lutum < 1 %     

Organische stof (humus) 1,2 %     

meersoorten PAF 
organische verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 2MMWB01      

Certificaatcode 2019003867      

Datum 11-1-2019      

Traject (cm-mv) 0-95      

Humus (% ds) 3,8      

Lutum (% ds) 1,2      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Klasse 
industrie 

Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  < 20 mg/kg ds     

Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  0,088 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  13 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  40 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen 0,093 mg/kg ds     

Anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Fluorantheen 0,22 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen 0,08 mg/kg ds     

Chryseen 0,097 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen 0,084 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen 0,071 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,077 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 22 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 65 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 43 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 7,5 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 150 mg/kg ds <=IND <A <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 96,1 % (m/m) ds     

Droge stof 67,4 % m/m     

Lutum 1,2 %     

Organische stof (humus) 3,8 %     

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 2MMWB02      

Certificaatcode 2019003867      

Datum 11-1-2019      

Traject (cm-mv) 23-80      

Humus (% ds) 6,8      

Lutum (% ds) 3,3      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Klasse 
industrie 

Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  35 mg/kg ds     

Cadmium  0,34 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  34 mg/kg ds <=WO <A  <=MW_AW 

Kobalt  1,6 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  14 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  0,11 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  28 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  46 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen 0,17 mg/kg ds     

Anthraceen 0,091 mg/kg ds     

Fluorantheen 0,42 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen 0,24 mg/kg ds     

Chryseen 0,24 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen 0,14 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen 0,27 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen 0,22 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,24 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=WO <A  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 7,5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 31 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 140 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 67 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 19 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 260 mg/kg ds <=IND <A <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 92,9 % (m/m) ds     

Droge stof 64,6 % m/m     

Lutum 3,3 %     

Organische stof (humus) 6,8 %     

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 8MMWB01      

Certificaatcode 2019003839      

Datum 11-1-2019      

Traject (cm-mv) 0-82      

Humus (% ds) 1,7      

Lutum (% ds) 1,6      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  < 20 mg/kg ds     

Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  44 mg/kg ds <=WO <A  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen 0,056 mg/kg ds     

Anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Fluorantheen 0,16 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen 0,07 mg/kg ds     

Chryseen 0,081 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen 0,073 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen 0,059 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,065 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 < 11 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 7 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 98,2 % (m/m) ds     

Droge stof 78,9 % m/m     

Lutum 1,6 %     

Organische stof (humus) 1,7 %     

meersoorten PAF 
organische verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 8MWB02      

Certificaatcode 2019003839      

Datum 11-1-2019      

Traject (cm-mv) 34-84      

Humus (% ds) 7,5      

Lutum (% ds) 9,5      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  41 mg/kg ds     

Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  17 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds     

Anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Chryseen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 20 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 37 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 6,4 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 70 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 91,9 % (m/m) ds     

Droge stof 60,8 % m/m     

Lutum 9,5 %     

Organische stof (humus) 7,5 %     

meersoorten PAF 
organische verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 8MMWB03      

Certificaatcode 2019003839      

Datum 11-1-2019      

Traject (cm-mv) 0-65      

Humus (% ds) 2,9      

Lutum (% ds) 1,6      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  < 20 mg/kg ds     

Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds     

Anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Fluorantheen 0,058 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Chryseen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 < 11 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 7,4 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 97 % (m/m) ds     

Droge stof 74,1 % m/m     

Lutum 1,6 %     

Organische stof (humus) 2,9 %     

meersoorten PAF 
organische verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 
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Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster 8MMWB04      

Certificaatcode 2019003839      

Datum 11-1-2019      

Traject (cm-mv) 0-55      

Humus (% ds) 5,5      

Lutum (% ds) 2,7      

Datum van toetsing 22-1-2019      

Bodemklasse monster   Altijd 
toepasbaar 

Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 

       

METALEN       

Arseen  4,7 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Barium  30 mg/kg ds     

Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  11 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kobalt  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Kwik  0,054 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Lood  41 mg/kg ds <=WO <A  <=MW_AW 

Molybdeen  < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Nikkel  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

PAK       

Naftaleen < 0,05 mg/kg ds     

Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds     

Anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds     

Chryseen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds     

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 

       

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

      

Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds     

Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds     

Minerale olie C21 - C30 18 mg/kg ds     

Minerale olie C30 - C35 15 mg/kg ds     

Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds     

Minerale olie C10 - C40 40 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW 

       

OVERIG       

Gloeirest 94,3 % (m/m) ds     

Droge stof 68,5 % m/m     

Lutum 2,7 %     

Organische stof (humus) 5,5 %     

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW  

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW  

       

PCB`S       

PCB 28 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 52 0,0025 mg/kg ds  <A  <=MW_AW 

PCB 101 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 118 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 138 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 153 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB 180 < 0,001 mg/kg ds  <=AW  <=MW_AW 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW 
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< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 

Tabel 10: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1) 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Arseen  mg/kg ds  20 27 76 76 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Chroom  mg/kg ds  55 62 180 180 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

 
 

Tabel 11: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3) 

   ETW AW A B 

   

METALEN   

Arseen  mg/kg ds  42 20 29 85 

Cadmium  mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 

Chroom  mg/kg ds  180 55 120 380 

Kobalt  mg/kg ds  130 15 25 240 

Koper  mg/kg ds  113 40 96 190 

Kwik  mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 

Lood  mg/kg ds  308 50 138 580 

Molybdeen  mg/kg ds  105 1,5 5 200 

Nikkel  mg/kg ds  100 35 50 210 

Zink  mg/kg ds  430 140 563 2000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   190 1250 5000 

   

PCB`S   

PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014 

PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015 

PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023 

PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016 

PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027 

PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033 

PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 
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Tabel 12: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5) 

   AW MW per I 

   

METALEN   

Arseen  mg/kg ds  20  76 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 7,5 13 

Chroom  mg/kg ds  55  180 

Kobalt  mg/kg ds  15  190 

Koper  mg/kg ds  40  190 

Kwik  mg/kg ds  0,15  36 

Lood  mg/kg ds  50  530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5  190 

Nikkel  mg/kg ds  35  100 

Zink  mg/kg ds  140  720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 3000 5000 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 

 
 

Tabel 13: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T6) 

   AW MW zoet IW 

   

METALEN   

Arseen  mg/kg ds  20 29 85 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 4 14 

Chroom  mg/kg ds  55 120 380 

Kobalt  mg/kg ds  15 25 240 

Koper  mg/kg ds  40 96 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 1,2 10 

Lood  mg/kg ds  50 138 580 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 5 200 

Nikkel  mg/kg ds  35 50 210 

Zink  mg/kg ds  140 563 2000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 9 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 1250 5000 

   

PCB`S   

PCB 28 mg/kg ds  0,0015 0,014 

PCB 52 mg/kg ds  0,002 0,015 

PCB 101 mg/kg ds  0,0015 0,023 

PCB 118 mg/kg ds  0,0045 0,016 

PCB 138 mg/kg ds  0,004 0,027 

PCB 153 mg/kg ds  0,0035 0,033 

PCB 180 mg/kg ds  0,0025 0,018 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,139 1 
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Bijlage 14 Toelichting op normwaarden 
waterbodem  

Per 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit gefaseerd van kracht geworden (hierna te noemen 'het 
Besluit'). Het Bouwstoffenbesluit, het besluit 'Vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen' en de klasse-
indeling volgens de Vierde Nota Waterhuishouding zijn komen te vervallen. 
 
De nieuwe normering voor waterbodems is hoofdzakelijk gebaseerd op het onderscheid tussen het 
toepassen en het verspreiden van baggerspecie. Het nuttig hergebruik van baggerspecie wordt geregeld in 
het generieke kader voor toepassen. Verspreiden van baggerspecie geldt alleen voor noodzakelijk 
onderhoudsbaggerwerk waarbij het wenselijk is dat de bagger in het systeem blijft. Het generieke kader 
kent vijf onderdelen: 

 
1. Een generiek kader voor het toepassen van grond of bagger op of in de waterbodem met als 

normwaarden: 

. De achtergrondwaarden (AW2000); 

. De grenswaarden klasse A en B (Maximale Waarde klasse A); 

. De interventiewaarden (Maximale Waarde klasse B). 

 

Zie figuur 1; De figuren zijn ontleend aan het RIVM-document 'Nieuwe normen waterbodems' (RIVM-
rapportnr. 711701064 van 23 januari 2008). 

 

 
 FIGUUR 1: NORMSTELLING VOOR TOEPASSEN VAN GROND EN BAGGERSPECIE IN OPPERVLAKTEWATER IN HET GENERIEKE- EN 

GEBIEDSSPECIFIEKE KADER 

 
 De achtergrondwaarden (AW2000) zijn de 95-percentielwaarden van de gestandaardiseerde gehalten 

gemeten in relatief onbelaste gebieden in Nederland in de bovenste 0,1 m van de landbodem. Voor 
een aantal stoffen is de achtergrondwaarde gebaseerd op de bepalingsgrens. De AW2000 vervangt de 
huidige streefwaarde. 

 
 De maximale waarde klasse A (grens tussen klasse A en B) wordt gevormd door het zogenaamde 

'herverontreinigingsniveau Rijntakken (HVN).  Hierbij is als uitgangspunt gekozen voor een scheiding 
tussen recent relatief schoon materiaal en ouder, meer verontreinigd materiaal. Het HVN is gebaseerd 
op de bij Lobith gemeten gehaltes in zwevend stof, omgerekend naar een standaardbodem.  Voor 14 
stoffen is om verschillende redenen een hogere waarde gekozen dan het HVN. Voor stoffen waarvoor 
geen maximale waarde klasse A is bepaald, geldt de AW2000. 

 
 De maximale waarde klasse B wordt gevormd door de interventiewaarde. In het generieke kader is 

toepassen van baggerspecie waarin de gehalten de interventiewaarde overschrijden niet toegestaan. 
 
De interventiewaarden vormen de bovengrens voor het toepassen van grond en baggerspecie in het 
generieke beleid en de ondergrens van een ernstige van (water)bodemverontreiniging. De grotendeels 
op risico's gebaseerde interventiewaarden voldeden in een aantal gevallen niet meer. In de praktijk 
was er de noodzaak om voor enkele metalen meer ruimte te bieden. Voor arseen, cadmium, lood en 
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zink zijn de interventiewaarden verhoogd ten opzichte van de interventiewaarden uit de Circulaire 
Streefwaarden en Interventiewaarden (VROM , februari 2000). 

 
2. Een norm voor het verspreiden van baggerspecie in zoet oppervlaktewater (gelijk aan de Maximale 

Waarde klasse A, zie figuur 2). 
 

 
FIGUUR 2: NORMSTELLING VOOR VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE IN OPPERVLAKTEWATER IN HET GENERIEKE- EN GEBIEDSSPECIFIEKE 

KADER 

 
 Het verspreiden in zoet oppervlaktewater is bedoeld om het watersysteem weer op orde te brengen 

('op stroom zetten'). Sediment met verontreinigingen tot het herverontreinigingsniveau Rijntakken 
(HVN) mag worden teruggebracht in het watersysteem. Getalsmatig is dit dezelfde norm als de 
grens tussen klasse A en B. 

 
3. Een norm voor het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater (de ZBT ofwel 'zoute 

baggertoets'). 
 
Voor het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater gelden de normen van de ZBT. 
Deze komen op hoofdlijnen overeen met de normen van de voorgaande chemietoxiciteitstoets (CTT) 
behalve dat bioassay's geen deel meer uitmaken van het normeringskader. Daarnaast vindt bij de 
beoordeling aan de ZBT geen bodemtypecorrectie plaats. Tevens zijn de normen voor tributyltin 
(TBT) iets aangepast. 

 
4. Een norm voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel (de msPAF, zie figuur 

3). 

 
 
FIGUUR 3: NORMSTELLING VOOR VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE OVER AANGRENZENDE PERCELEN 
 

 Voor het verspreiden van baggerspecie over de aangrenzende percelen moet de baggerspecie 
voldoen aan de ‘Maximale Waarden’ voor verspreiden. Deze ‘Maximale Waarden’ zijn gebaseerd op 
de zogenaamde msPAF-toets (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen).  

 Dit is een methode om de ecologische risico’s te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
milieueffecten van meerdere stoffen tegelijk. Voor metalen moet de msPAF lager zijn dan 50% en 
voor organische stoffen lager dan 20%. Voor vijf stoffen (waar onder cadmium en minerale olie) 
geldt daarnaast een samenstellingseis in plaats van de msPAF. Voor alle stoffen geldt dat deze 
moeten voldoen aan de interventiewaarde voor landbodems. 

 Voor baggerspecie die voldoet aan de Achtergrondwaarde geldt dat die vrij verspreidbaar is. 
 

 Aanvullend gelden voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen de volgende 
voorwaarden: 
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 Voor onderhoudsspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor 
verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt de ontvangstplicht mits de 
baggerspecie vrijkomt vanuit waterkwantiteitsbeheer; 

 De baggerspecie mag tot aan de perceelsgrens worden verspreid; 

 Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem; 

 De verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld. 
 

5. Toepassen op de landbodem 
Voor de landbodem wordt onderscheid gemaakt in de bodemkwaliteitsklassen 'Landbouw/natuur' 
(maximale waarde AW2000), 'Wonen' en 'Industrie'. 
Voor zowel het toepassen op de landbodem als op de waterbodem geldt dat de bodemkwaliteit niet 
verslechtert. Voor landbodems geldt daarnaast dat moet worden voldaan aan de kwaliteit die 
vereist is voor de bodemfunctie ('dubbele toets'). In het waterbeheer zijn wel functies gekoppeld 
aan oppervlaktewatersystemen (bijv. zwem- of drinkwater) maar niet aan de waterbodem. Door de 
dynamiek van waterbodems verandert voortdurend de waterbodemkwaliteit. 

 
Gebiedsspecifiek beleid 
Naast de generieke normen is er de mogelijkheid om gebiedsspecifiek de normen aan te passen. Dit geldt 
niet voor verspreiden op het aangrenzende perceel. Voor het verspreiden van baggerspecie in zout 
oppervlaktewater mogen de normen alleen strenger gemaakt worden.  
In figuur 1 en 2 is aangegeven waar de ruimte voor het vaststellen van lokale maximale waarden 
beschikbaar is. 
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Normwaarden voor toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en voor de bodem onder 
oppervlaktewater waarop grond of baggerspecie wordt toegepast  en normen voor verspreiden van 
baggerspecie op het aangrenzend perceel (waarden voor standaardbodem, in mg/kg ds) 

 
 Stof (1) Achtergrond 

waarden 
(AW2000) 

maximale waarde 
verspreiden in 
zoet opper-
vlaktewater (2) 

interventie-
waarde bodem 
onder opper-
vlaktewater 

maximale waarde 
verspreiden 
bagger specie in 
zout oppervlakte-
water(4) 

maximale waarde 
verspreiden 
baggerspecie 
over aangrenzend 
perceel (18) maximale waarde 

kwaliteitsklasse A 
(2) 

maximale waarde 
kwaliteitsklasse B 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds msPAF/mg/kg ds 

1 Metalen          

  Arseen (As) 20 29 85 29@ x 

  Barium (Ba) (17) - - - - - 

  Cadmium (Cd) 0,6 4 14 4 x en 7,5 

  Chroom (Cr) 55 120 380 120@ x 

  Kobalt (Co) 15 25 240 - - 

  Koper (Cu) 40 96 190 60@ x 

  Kwik (Hg) 0,15 1,2 10 1,2 x 

  Lood (Pb) 50 138 580 110 x 

  Molybdeen 
(Mo) 1,5 5 200 - - 

  Nikkel (Ni) 35 50 210 45 x 

  Zink (Zn) 140 563 2000 365@ x 

           

2 Overig anorganische stoffen        

  Cyanide (vrij) (6) 3 - 20 -  

  Cyaniden-
complex  5,5 - 50 -  

  Thiocyanaten 
(som) 6 - 20 -  

           

3 Aromatische 
stoffen          

  Benzeen 0,20* - 1 -  

  Ethylbenzeen 0,20* - 50 -  

  Tolueen 0,20* - 130 -  

  Xylenen (som) 0,45* - 25 -  

  Styreen 
(vinylbenzeen) 0,25* - 100 -  

  Fenol 0,25 - 40 -  

  Cresolen (som 
o-, m-, p-) 0,30* - 5 -  

           

4 Polycyclische aromaten (PAK)        

 Naftaleen     x 

 Fenanthreen     x 

 Anthraceen     x 

 Fluorantheen     x 

 Benzo(a)anthrac
een     x 

 Chryseen     x 

 Benzo(k)fluoran
theen     x 

 Benzo(a)pyreen     x 

 Benzo(ghi)peryl
een     x 

 Indeno(123-
cd)pyreen     x 

  PAK's Totaal 
VROM (10) 1,5 9 40 8  

5 Gechloreerde koolwaterstoffen        

5a (vlucht.)chloorkoolwaterstoffen        
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 Stof (1) Achtergrond 
waarden 
(AW2000) 

maximale waarde 
verspreiden in 
zoet opper-
vlaktewater (2) 

interventie-
waarde bodem 
onder opper-
vlaktewater 

maximale waarde 
verspreiden 
bagger specie in 
zout oppervlakte-
water(4) 

maximale waarde 
verspreiden 
baggerspecie 
over aangrenzend 
perceel (18) maximale waarde 

kwaliteitsklasse A 
(2) 

maximale waarde 
kwaliteitsklasse B 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds msPAF/mg/kg ds 

5b Chloorbenzenen          

  Pentachloorben
zeen 0,0025 0,007 - -  

  Hexachloorbenz
een 0,0085 0,044 - 0,02 x 

  Som 
Chloorbenzenen 
(10) 2,0* ~ - 30 -  

      
      
 
 
 
      
      
      
      
      

5c Chloorfenolen          

  Som 
Monochloorfen
olen 0,045 - - -  

  Som 
Dichloorfenolen 0,20* - - -  

  Som 
Trichloorfenole
n 0,0030* - - -  

  Som 
Tetrachloorfeno
len 0,0015* - - -  

  Pentachloorfen
ol 0,0030* 0,016 5 - x 

  Som 
Chloorfenolen 0,20*~ - 10 -  

5d PCB's          

  PCB- 28 0,0015~ 0,014 - - x 

  PCB- 52 0,0020~ 0,015 - - x 

  PCB-101 0,0015~ 0,023 - - x 

  PCB-118 0,0045~ 0,016 - - x 

  PCB-138 0,0040~ 0,027 - - x 

  PCB-153 0,0035~ 0,033 - - x 

  PCB-180 0,0025~ 0,018 - - x 

  Som PCB-7 0,020 0,139 1 0,1@  

5e overige gechloreerde 
koolwaterstoffen        

  Dioxine (som I-
TEQ) 0,000055* - 0,001 -  

           

6 Bestrijdingmidd
elen          

6a Organochloor  bestrijdinsmiddelen        

  Chloordaan 0,0020 - 4 - x 

  DDT (som) 0,20 - - - x 

  DDE (som) 0,10 - - - x 

  DDD (som) 0,020 - - - x 

  Som 
DDT/TDE/DDE 0,30~ 0,30$ 4 0,02  
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 Stof (1) Achtergrond 
waarden 
(AW2000) 

maximale waarde 
verspreiden in 
zoet opper-
vlaktewater (2) 

interventie-
waarde bodem 
onder opper-
vlaktewater 

maximale waarde 
verspreiden 
bagger specie in 
zout oppervlakte-
water(4) 

maximale waarde 
verspreiden 
baggerspecie 
over aangrenzend 
perceel (18) maximale waarde 

kwaliteitsklasse A 
(2) 

maximale waarde 
kwaliteitsklasse B 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds msPAF/mg/kg ds 

  Aldrin 0,00080~ 0,0013 - - x 

  Dieldrin 0,0080~ 0,0080 - - x 

  Endrin 0,0035~ 0,0035 - - x 

  Isodrin 0,0010~*  - - - x 

  Telodrin 0,00050~ - - - x 

  Som Drins 0,015 0,015$  4 -  

  Endosulfansulfa
at - - - - x 

  a-Endosulfan 0,00090 0,0021 4 - x 

  a-HCH 0,0010 0,0012 - - x 

  ß-HCH 0,0020 0,0065 - - x 

  y-HCH 0,0030 0,003 - - x 

  d-HCH - - - - x 

  Som HCH-
verbindingen 0,010 0,010 2 -  

  Heptachloor 0,00070 0,004 4 - x 

  Heptachloorepo
xide 0,0020 0,004 4 - x 

  Hexachloorbuta
diëen 0,003 0,0075 - - x 

  Som OCB's 0,40 - - -  

6b organofosforpes
ticiden          

6c organotinbestrijdingsmiddelen        

  Organotinverbin
dingen (11) 0,15 - 2,5(12) 0,25(13)  

  Tributyltin (TBT) 

(11) 0,065 0,25 - 0,115(14)  

6d chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden        

6e overige bestrijdingsmiddelen        

         

7 Overig stoffen          

  Asbest (15) - 100 100 100  

  Minerale olie 
(GC) totaal (16) 190 1250 5000 1250 3000  

 
Toelichting en verklaring symbolen:  
In deze tabel zijn de stoffen opgenomen behorende tot de 'nieuw standaardpakketten' voor regionale en 
rijkswateren aangevuld met enkele andere stoffen die ook regelmatig worden onderzocht. Voor de volledige lijst 
van stoffen wordt verwezen naar de regeling bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1 en 2. 
 
1 Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige 
somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld 
welke van de twee definities gehanteerd moet worden.  
2 De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN).Voor de 
stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de 
Achtergrondwaarden.  
4 Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie 
toegepast.  
6 Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van 
uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de 
Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch 
Toelaatbare Concentratie in Lucht). Uit: Staatscourant 21 december 2007, nr. 247 / pag. 67 23 
9 De Interventiewaarde waterbodem is gelijk (gesteld) aan de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid).  
10 De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere componenten, die 
tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de 
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som van de Achtergrondwaarden van de afzonderlijke isomeergroepen vermenigvuldigd met 0,7. Binnen de 
somparameter mag de Achtergrondwaarde van de afzonderlijke isomeergroepen niet worden overschreden. 
Hetzelfde geldt voor de Maximale waarden kwaliteitsklassen A en B en de Maximale waarde bodemfunctieklasse 
industrie.  
11 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 12.  
12 De eenheid voor de Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie, Interventiewaarde waterbodem en 
Maximale waarde kwaliteitsklasse B voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/ kg ds.  
13 Normwaarde Tributyltin van 0,25 mg Sn/kg ds geldt verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee en de 
Zeeuwse Delta.  
14 Normwaarde Tributyltin van 0,115 mg Sn/kg ds geldt voor verspreiden van baggerspecie in de Noordzee langs de 
Noordzeekust.  
15 Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. 
indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.  
16 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van 
verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan 
minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te 
worden.  
17 De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het 
gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium gehalten t.o.v. de natuurlijke 
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op 
basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds. Deze voormalige interventiewaarde is op 
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen. 
* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de (intralaboratorium reproduceerbaarheid) bepalingsgrens, omdat 
onvoldoende metingen boven de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.  
~ Deze normwaarden zijn alleen van toepassing bij de kwalificatie van baggerspecie voor de toepassing daarvan op 
bodem onder oppervlaktewater. Alle normwaarden zijn afgeleid van de P95 uit het project AW2000.  
@ Betreft normwaarde voor een niet prioritaire stof op grond van de KRW.  
# Geen herverontreinigingsniveau bepaald, maar het betreft wel een prioritaire stof. De maximale waarde is 
gebaseerd op KRW-normen.  
$ Herverontreinigingsniveau (HVN) is lager dan Achtergrondwaarde, daarom is de Maximale waarde voor 
verspreiden in zoet oppervlaktewater/Maximale waarde kwaliteitsklasse A gelijk getrokken aan de 
Achtergrondwaarde. 
18 De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld 
omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalings- Uit: Staatscourant 21 december 2007, nr. 
247 / pag. 67 19 grens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale 
waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien:  

 de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder 
oppervlaktewater, en  

 voor organische stoffen: msPAF < 20%, en  

 voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt.  

 voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. 
somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening).  

 barium, kobalt, molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de 
Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld is in de kolom ‘Maximale waarden 
verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’.  
 

Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF-toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan de 
interventiewaarden bodem. Ook voor metalen waarvoor geen Maximale Waarde voor verspreiden over het aangrenzend 
perceel is opgenomen, is toetsing aan de interventiewaarde bodem noodzakelijk. Voor metalen waar geen 
interventiewaarden bodem zijn vastgesteld dienen de maximale waarden bodemfunctieklasse Industrie te worden 
gehanteerd. Voor het verspreiden op het aangrenzend perceel zal binnen enkele jaren de bestaande risicobenadering 
msPAF worden aangevuld met de metalen die daar nog geen onderdeel van uitmaken en waarvoor in deze tabel geen 
maximale waarde voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel zijn vastgesteld 
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1 Inleiding 

In opdracht van VP Grondexploitatie is door Antea Group in de periode januari - februari 2019 als 
onderdeel van verkennend bodem- en asbestonderzoek deellocatie 5 onderzocht. Vanwege een 
voorgenomen grondruil is voor deellocatie 5 een separaat rapport opgesteld. 
 

Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen grondruil van gedeelten van de 
kadastrale percelen Goirle, sectie B, nr. 6205 (eigendom van VP Grondexploitatie B.V. = Van Puijenbroek) 
en Goirle, sectie B, nr. 6433 (eigendom van Stichting de Runne = Thebe) beide gelegen in het plangebied 
Zuidrand de Goirle en als deellocatie 5 opgenomen in een groter onderzoek. 
 

Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen om in het kader van 
de voorgenomen grondruil de gebruiksmogelijkheden van het terrein te bepalen. 
Het verkennend asbestonderzoek heeft als doel te bepalen of het halfverharde puinpad en het gedeelte 
van de onderzoekslocatie waarop de bleekloods heeft gestaan verontreinigd is met asbest. 
Op basis van de resultaten van het verkennend asbestonderzoek is aansluitend een nader 
asbestonderzoek uitgevoerd. Het nader asbestonderzoek heeft als doel het vaststellen of de bodem tot 
boven de interventiewaarde is verontreinigd met asbest. 
 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: april 2016 (Bodem – Landbodem 
- Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek). 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5707+C2: 
december 2017 (Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond). 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5897+C2: 
december 2017 'Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Deze rapportage is niet opgesteld ten behoeve van het bepalen van de geschiktheid van mogelijk 
toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende grond.  
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van het 
onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897, moet een hypothese worden opgesteld omtrent 
de aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve 
van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de 
NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). 
 
De aanleiding tot het vooronderzoek is:  
- Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 

bodemonderzoek. 
 
In dit hoofdstuk worden de bij de aanleiding behorende onderzoeksaspecten besproken. In bijlage 2 
worden deze onderzoeksaspecten onderbouwd met de antwoorden op de verplichte onderzoeksvragen 
 
In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.  
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Website, contactpersoon of 
archief 

Datum raadplegen 

Gemeente Goirle: milieuarchief Mevr. W. Snels  21-1-2019 

Gemeente Goirle: tankarchief Mevr. W. Snels 21-1-2019 

Gemeente Goirle: bouwarchief Mevr. M. Maas 28-2-2019 

Waterschap De Dommel Dhr. M. van Lokven 8-2-2019 

Omgevingsrapportage noord Brabant https://noord-
brabant.omgevingsrapportage.nl/ 

21-1-2019 

Topotijdreis.nl www.topotijdreis.nl 8-2-2019 

Bodemloket www.bodemloket.nl  8-2-2019 

Kadaster www.kadaster.nl  8-2-2019 

Luchtfoto’s www.globespotter.nl 8-2-2019 

2.2 Locatiegegevens 

In figuur 2.1 op de volgende pagina is de huidige eigendomssituatie weergegeven en welke percelen 
geruild gaan worden. Tevens is de onderzoekscontour van deelgebied 5 weergegeven. 
 
De huidige onderzoekslocatie (deellocatie 5) bestaat uit de volgende percelen: 
- Geel (1.797 m2), perceel B, nr. 6205, eigendom van Van Puijenbroek, waarbij een groot gedeelte van 

de inrit van het gele perceel (ca. 970 m2) buiten de onderzoekslocatie valt. Te onderzoeken gedeelte 
bedraagt ca. 830 m2. 

- Oranje (1.907 m2), perceel B, nr. 6205, eigendom van Van Puijenbroek naar Thebe. 
- Roze (564 m2), perceel B, nr. 6433, eigendom van Thebe naar Van Puijenbroek. 
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Figuur 2.1: Huidige eigendomssituatie en grondruil (bron: tekening Kuiper Compagnons) met contour onderzoeksgebied (blauw) 

 
Inzake het gedeelte van perceel nr. 6205 binnen de onderzoekslocatie is de volgende informatie bekend:  
Perceel nr. 6205 bestaat uit een door hekwerk omgeven bedrijfsterrein. Ter plaatse van de locatie is een 
voormalige bleekloods aanwezig geweest (oppervlakte circa 400 m2). In het verleden zijn hierin stoffen 
gebleekt met behulp van peroxide. Het is niet bekend tot wanneer deze activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Na het gebruik als bleekloods werd de locatie tot 2009 gebruikt voor de opslag van 
materialen en machine onderdelen. Op topografische kaarten en op luchtfoto’s is de loods vanaf 2010 
niet meer weergegeven, zodat deze in 2010 gesloopt moet zijn (bron: www.topotijdreis.nl en 
www.globespotter.nl). In het verleden is de locatie in gebruik geweest voor het ontijzeren van opgepompt 
grondwater ten behoeve van het productieproces. Het grondwater werd circa 3 kilometer ten zuiden van 
de locatie opgepompt.  
 
Voor het ontijzeren zijn op het buitenterrein twee bezinkingsbassin aanwezig geweest (totale oppervlakte 
circa 425 m²). Hierin werd het opgepompte grondwater gemengd met loog, waardoor het ijzer neersloeg. 
De loogtank was inpandig in de loods gesitueerd. Door middel van een zandpakket in de bassins werd het 
ijzer uit het water gefilterd. Het zand werd periodiek geregenereerd door middel van doorspoeling. De 
wanden en bodem van de bassins bestonden uit metselwerk. In de bassins was een houten tussenvloer 
aanwezig met daarop het zandpakket. Het proceswater werd van onder de houten vloer onttrokken. 
Het ontijzerde (grond)water werd vervolgens naar de bedrijfslocatie van HaVeP gepompt (Bergstraat 50).  
 
De voormalige bleekloods was inpandig verhard met beton. Uitpandig was de locatie onverhard. De 
toegangsweg (gele strook in figuur 2.1) betreft een halfverhardingsweg. Momenteel is de locatie 
braakliggend. De toegangsweg, die voor een klein gedeelte deel uitmaakt van de onderzoekslocatie, 
bestaat uit een halfverharding van puin.  
 
Een foto van de voormalige bleekloods is in onderstaande foto weergegeven. 
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Foto 1: Voormalige bleekloods, foto 22 december 2006 (bron: Globespotter) 

 
Het gedeelte van perceel 6433 dat binnen de onderzoekslocatie ligt, is voor zover bekend nooit bebouwd 
geweest en heeft in het verleden een agrarische functie gehad. Momenteel maakt de locatie deel uit van 
een tuin van het verzorgingstehuis Thebe. 
  
Ten zuiden van de locatie bevindt zich het riviertje 'De Nieuwe Ley' met aansluitend landbouwgebied. Ten 
westen bevindt zich een park. Ten noorden en ten oosten bevindt zich een verzorgingstehuis met 
daaromheen parkeerplaatsen en groenvoorziening. 
 
De ligging van het onderzoeksgebied is weergegeven op de topografische kaart in figuur 2.2. De ligging 
van de huidige lokale situatie is weergegeven op tekening 420418.05-S-2. 
 

 
Figuur 2.2: Ligging locatie (bron: www.topotijdreis.nl) 



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek en nader asbestonderzoek deellocatie 5 Zuidrand Goirle  
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  

 

Blad 7 van 27 

 
 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  
 
Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: ca.1,8 m -mv. 
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordoostelijk 
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, juist ten zuiden van de locatie stroomt 

de waterloop (beek) “De Nieuwe Ley” 
- voorkomen van brak/zout grondwater: nee 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee 
- ophogingen/dempingen/bodemvreemde lagen bekend?: nee 
- Is het grondwatersysteem beïnvloed door menselijk handelen (drainage, bemalingen, onttrekkingen, 

infiltratie)?: voor zover bekend niet. 
 
De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-TNO) en 
de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 

2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Bodemonderzoeken/beschikkingen 
In 2014 is door Antea Group een historisch onderzoek uitgevoerd voor projectgebied Bergstraat 20 ong. te 
Goirle (kenmerk: 236126, d.d. december 2014). Uit dat historisch onderzoek blijkt dat op de huidige 
onderzoekslocatie in 2008 een bodemonderzoek is uitgevoerd. De relevante informatie uit dat onderzoek 
is hieronder nader beschreven. 
 
Verkennend bodemonderzoek Bergstraat 26 Goirle, Oranjewoud, kenmerk 180946, 
d.d. 14 mei 2008 
De onderzoekslocatie betreft het Kerklaantje en achterliggend terrein (het achterliggende terrein betreft 
het terrein van de voormalige bleekloods). Aanleiding tot het onderzoek was de eventuele verkoop van 
het terrein. Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Uit 
schriftelijke informatie van de gemeente Goirle (dhr. R. van den Bosch, brief d.d. 26 maart 2008) blijkt dat 
in de gemeentelijke archieven geen gegevens bekend zijn met betrekking tot het perceel Bergstraat 26 of 
de directe omgeving (binnen straal van 50 m.), die erop kunnen wijzen dat de bodem ter plaatse 
verontreinigd is of dat er een ondergrondse tank aanwezig is (geweest). Bij dit onderzoek zijn de 
voormalige bleekloods en de bassins als verdachte locaties aangemerkt.  
In de grond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters gemeten en in het grondwater 
zijn maximaal licht verhoogde concentraties gemeten.  
 
Op 3 januari 2019 is navraag gedaan bij de gemeente Goirle voor eventueel nieuwe bodeminformatie 
sinds 2014. Maandag 21 januari heeft een medewerker van de gemeente Goirle laten weten dat voor de 
huidige onderzoekslocatie geen nieuwe gegevens bekend zijn sinds 2014. Aansluitend is specificiek voor 
deellocatie 5 op 25 februari 2019 bij de gemeente Goirle navraag gedaan inzake informatie omtrent de 
gesloopte bleekloods. De gemeente heeft geen gegevens omtrent een asbestinventarisatie voorafgaand 
aan de sloop van de bleekloods, geen informatie omtrent een sloopvergunning of eventuele 
asbestsanering. 
 
Algemeen 
In Noord-Brabant worden regelmatig verhoogde waarden voor zware metalen in het grondwater 
aangetroffen zonder direct aanwijsbare bron (verhoogde achtergrondgehalten). Dergelijke verhoogde 
achtergrondgehalten hebben een diffuus verspreidingsbeeld en kunnen sterk in tijd en ruimte variëren. 
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Verhoogde concentraties aan zware metalen (met name nikkel, koper, zink en arseen) in het grondwater 
zijn in dergelijke gevallen als van nature verhoogde achtergrondwaarden te beschouwen. 
 
Bodemloket 
Op het Bodemloket worden alle uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen in Nederland in kaart 
gebracht. Ook laat Bodemloket zien waar mogelijk bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Mogelijk dient op deze locaties in de toekomst nog bodemonderzoek plaats te vinden, 
als de aard van de activiteiten daar aanleiding toe geeft.  
Binnen de onderzoekslocatie zijn volgens bodemloket geen onderzoeken bekend.  
 
Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
Op de bodemkwaliteitskaart van de site van bodemkwaliteitskaart Midden-& West-Brabant (Antea Group) 
is zichtbaar dat voor het volledige onderzoeksgebied zowel de bovengrond als de ondergrond voldoet aan 
bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Bodemfunctieklassekaart 
Op de bodemfunctieklassenkaart van de site van Bodemkwaliteitskaart Midden-& West-Brabant (Antea 
Group) heeft de onderzoekslocatie de functieklasse Wonen.  
 
Overige historische gegevens 
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de verbranding of 
stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van asbest, 
verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, aanvullingen, afzetting van bodemvreemd materiaal en 
onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden. 

2.5 Gebruik en beïnvloeding van de locatie door gebruik 

2.5.1 Voormalig en huidig 

Tankarchief 
Volgens de gemeente Goirle komt de locatie niet voor in het tankarchief.  
 
Bouwarchief 
Bij de gemeente Goirle is geen informatie aanwezig omtrent de sloop van de voormalige bleekloods. 
Derhalve wordt het gedeelte van de onderzoekslocatie waarop de voormalige bleekloods aanwezig was 
(perceel 6205) als verdacht beschouwd met betrekking tot asbest evenals het gedeelte van de met puin 
verharde toegangsweg dat binnen van de onderzoekslocatie ligt.  
 
Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving plaatsgevonden. 

2.6 Asbest  

Behoudens de bleekloods en toegangsweg is voor zover bekend voor de locatie geen sprake van 
(voormalige) asbestverdachte activiteiten. 
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2.7 Terreinverkenning 

Bodem  
Voor het project is het terrein in de afgelopen jaren meerdere malen door medewerkers van Antea Group 
bezocht. Onder andere op 6 december 2018 is door Antea Group een terreinverkenning uitgevoerd. 
Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen. Een foto van de onderzoekslocatie is opgenomen als foto 
2. 
 

 
Foto 2: Huidige situatie onderzoekslocatie  

2.8 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende 
activiteiten op het onderzoeksterrein.  
 
Op basis van het vooronderzoek en de voorgenomen werkzaamheden is de in onderstaande tabel 
opgenomen deellocatie te onderscheiden inzake het verkennend bodemonderzoek. 
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Asbest 
Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat het gedeelte van de onderzoekslocatie waarop 
de bleekloods aanwezig was en de met puin verharde toegangsweg (perceel 6205) als asbestverdacht 
wordt aangemerkt. Het gedeelte van perceel 6433 dat binnen de grenzen van de onderzoekslocatie ligt, 
wordt als onverdacht beschouwd. 
 

Tabel 2.2: Overzicht deellocaties 

Deellocatie (oppervlakte in m2 ) Hypothese Strategie 1)  

Verkennend bodemonderzoek 

5. Terreinen van Van Puijenbroek en Thebe 

Ca. 3.300 m2 

Onverdacht ONV-NL 

Verkennend asbestonderzoek 

5. Perceel voormalige bleekloods (ca. 2.660 m2) Verdacht  VED-HE (NEN 5707) 

5. Halfverhard puinpad (ca. 75 m2) Verdacht Open halfverharding 
(NEN 5897) 

1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 
 ONV-NL  : Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie 
  

Op basis van de resultaten van het asbestonderzoek op perceel voormalige bleekloods, is aansluitend een 

nader asbestonderzoek uitgevoerd, waarbij de strategie ‘nader onderzoek, vaststellen gemiddeld gehalte 

per ruimtelijke eenheid’ is gehanteerd.  
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in januari 2019.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 9 is aangegeven welke protocollen zijn 
gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet. 
 
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn geplaatst: 
 
- 8 boringen tot 0,5 m -mv. 
- 3 boringen tot 0,8 à 1,0 m -mv.  
- 3 boringen tot 2,0 m -mv. 
- 1 peilbuis (met filterstelling 2,0-3,0 m -mv.) 
 
Van deze boringen zijn 13 boringen op het perceel 6205 uitgevoerd als proefgat voor asbestonderzoek 
(0,3 x 0,3 x 0,5 m -mv.). De proefgaten 501 t/m 510 zijn verricht op het terrein van de voormalige 
bleekloods en de proefgaten 511 t/m 513 zijn verricht in het halfverharde puinpad. Hiervan zijn drie gaten 
doorgeboord met een edelmanboor met diameter 120 mm. 
 
Maaiveldinspectie 
Ten behoeve van het lokaliseren van verontreinigingsgebieden/-kernen op perceel 6205 binnen de 
onderzoekslocatie is de toplaag van het onverharde gedeelte van het terrein afgezocht naar de mogelijke 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Bij proefgat 0506 zijn vier stukjes asbestverdacht 
materiaal op het maaiveld aangetroffen en deze is bemonsterd als 5AVM01 (ca. 300 g).  
 
Het opgegraven materiaal is uitgespreid, geharkt/gezeefd en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdachte materialen. Van de verdachte bodemlagen zijn representatieve monsters samengesteld 
van de gezeefde fractie (< 20 mm). Na inspectie en monsterneming zijn de gaten gedicht met het 
uitgegraven materiaal. In bijlage 12 zijn van diverse proefgaten foto’s opgenomen. Abusievelijk zijn niet 
van alle proefgaten foto’s genomen. 
 
Nader asbestonderzoek 
Tijdens het verkennend asbestonderzoek zijn in de onderzochte (meng)monsters van de bovengrond (0,0-
0,5 m -mv.) verhoogde gehalten aan asbest aangetoond en tevens losse vezels in de fractie < 0,5 mm. Na 
omrekening van de gemeten gehalten, overschrijdt het gewogen gehalte aan asbest (96 mg/kg d.s.) de 
norm voor nader asbestonderzoek (50 mg/kg d.s.). Op basis van deze resultaten is aansluitend in februari 
2019 een nader asbestonderzoek uitgevoerd. 
 
Veiligheid 
Voorafgaand aan de werkzaamheden van het nader asbestonderzoek is een V&G-plan opgesteld waarin is 
uitgewerkt hoe met de contactrisico's wordt omgegaan. Dit V&G plan is beoordeeld en vrijgegeven door 
een Hoger Veiligheidskundige. Daarnaast zijn de werkzaamheden gemeld bij Inspectie van SZW.  
 
Met het oog op de aanwezige verontreiniging met asbest is een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. 
Zo zijn door de veldmedewerkers wegwerpoveralls en handschoenen gedragen. Daarnaast zijn 
veldvochtigheidsmetingen verricht en is het te bemonsteren materiaal zonodig bevochtigd.  
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Maaiveldinspectie 
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is opnieuw een maaiveldinspectie uitgevoerd 
volgens NEN 5707. Daarbij zijn vele stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld en 
deels in de toplaag (0,0-0,08 m -mv.) op het oostelijke gedeelte van RE4. De aangetroffen stukjes zijn 
verzameld, ingetekend en verpakt voor transport naar het laboratorium. De stukjes asbestverdachte 
materialen zijn bemonsterd als RE4-AVplaat01 (ca. 340 g) en als RE4-AVplaat02 (ca. 540 g). Van de 
onderzoekslocatie kon 100% worden geïnspecteerd.  
 
Monsterneming en analyse 
De onderzoekslocatie is onderverdeeld in 4 ruimtelijke eenheden van maximaal 1.000 m2. Per ruimtelijke 
eenheid (RE) zijn gelijkmatig verdeeld 5 korte proefsleuven (minimaal 40 cm x 200 cm tot circa 1,0 m -mv) 
gegraven. De sleuven zijn gegraven met behulp van een mini-graver. In totaal zijn 20 proefsleuven 
gegraven: nrs. SL516 t/m SL535. 
 
Het opgegraven materiaal uit de sleuven is uitgespreid, visueel geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdachte materialen, voorbehandeld en per 0,5 meter bodemlaag bemonsterd. Van het materiaal 
uit de sleuven zijn per RE enkele mengmonsters samengesteld van de verdachte laag en per RE één 
mengmonster van de ondergrond.  
 
De situering van de boringen, proefgaten, proefsleuven en peilbuis is weergegeven op situatietekening 
420418-S-2. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses.  
 

Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek (grijs: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

(Mengmonster) (traject m -mv.) Deelmonsters (traject m-mv) Analyses1) 

Grond 

5MM01 (0,00 - 0,50) 0501 (0,00-0,50) 
0503 (0,00-0,50) 
0507 (0,00-0,50) 
0509 (0,00-0,50) 
0510 (0,00-0,50) 
0514 (0,00-0,50) 

Standaardpakket inclusief lutum + 
organische stof 

5MM02 (0,00 - 0,50) 0502 (0,00-0,50) 
0504 (0,00-0,50) 
0505 (0,00-0,50) 
0506 (0,00-0,50) 
0508 (0,00-0,50) 
0515 (0,00-0,50) 

Standaardpakket inclusief lutum + 
organische stof 

5MM03 (0,30 - 0,95) 0511 (0,30-0,80) 
0512 (0,35-0,85) 
0513 (0,45-0,95) 

Standaardpakket inclusief lutum + 
organische stof 

5MM04 (0,50 - 1,50) 0502 (0,50-0,70) 
0502 (0,70-1,20) 
0506 (0,50-1,00) 
0509 (0,50-0,70) 
0509 (0,70-1,20) 
0509 (1,20-1,50) 
0514 (0,50-1,00) 
0514 (1,00-1,50) 

Standaardpakket inclusief lutum + 
organische stof 
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Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek (grijs: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

(Mengmonster) (traject m -mv.) Deelmonsters (traject m-mv) Analyses1) 

5MM05 (0,00 - 0,45) 0511 (0,00-0,30) 
0512 (0,00-0,35) 
0513 (0,00-0,45) 

Standaardpakket inclusief lutum + 
organische stof 

Grondwater 

0506 (2,00 - 3,00) 0506 (2,00-3,00) Standaardpakket grondwater 

Asbest 

Verkennend asbestonderzoek 

Perceel voormalige bleekloods 

5AVM01 (0,00 - 0,01) 0506 (0,00-0,01) Asbest Verzamelmonster NEN5898 2016 

5AM01 (0,00 - 0,50) 0506 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016 

5AMM02 (0,00 - 0,50) AMM02: 
0501 (0,00-0,50) 
0502 (0,00-0,50) 
0503 (0,00-0,50) 
0504 (0,00-0,50) 
0507 (0,00-0,50) 
0508 (0,00-0,50) 
0509 (0,00-0,50) 
0510 (0,00-0,50) 

Asbest Grond NEN5898 2016 

Halfverhard puinpad 

5AMM03 (0,00 – 0,45) AMM03: 
0511 (0,00-0,30) 
0512 (0,00-0,35) 
0513 (0,00-0,45) 

Asbest Puin NEN5898 2016 

Nader asbestonderzoek 

Perceel voormalige bleekloods 

RE1-AMM1 (0,00 - 0,50) SL516 (0,00-0,50) 
SL517 (0,00-0,50) 
SL519 (0,00-0,50) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE1-AMM2 (0,00 - 1,00) SL518 (0,00-1,00) Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE1-AMM3 (0,50 - 1,00) SL516 (0,50-1,00) 
SL517 (0,50-1,00) 
SL519 (0,50-1,00) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE2-AMM2 (0,00 - 0,50) SL522 (0,20-0,50) 
SL524 (0,00-0,30) 
SL525 (0,00-0,25) 

Asbest in Puin NEN5898 2016 

RE2-SL523 (0,00 - 0,50) SL523 (0,00-0,50) Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE2-AMM3 (0,25 - 1,00) SL522 (0,50-1,00) 
SL524 (0,30-1,00) 
SL525 (0,25-1,00) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE3-AMM3 (0,00 - 0,60) SL529 (0,00-0,50) 
SL530 (0,00-0,60) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE3-SL528 (0,00 - 0,60) SL528 (0,00-0,60) Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE3-AMM4 (0,50 - 1,00) SL529 (0,50-1,00) 
SL530 (0,60-1,00) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE3-AVplaat (0,00 - 0,60) SL528 (0,60-1,00) Asbest verzamelmonster NEN5898 2016 
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Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek (grijs: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

(Mengmonster) (traject m -mv.) Deelmonsters (traject m-mv) Analyses1) 

RE4-AMM1 (0,00 - 0,08) SL531 (0,00-0,08) 
SL532 (0,00-0,08) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE4-AMM4 (0,00 - 0,08) SL533 (0,00-0,08) 
SL534 (0,00-0,08) 
SL535 (0,00-0,08) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE4-AMM5 (0,08 - 0,50) SL533 (0,08-0,50) 
SL534 (0,08-0,50) 
SL535 (0,08-0,50) 

Asbest in Grond NEN5898 2016 

RE4-AVplaat01 (0,00 – 0,08) RE4-AVplaat (0,00-0,08) Asbest verzamelmonster NEN5898 2016 

RE4-AVplaat02 (0,00 – 0,08) RE4-AVplaat (0,00-0,08) Asbest verzamelmonster NEN5898 2016 

1) Standaardpakketten:  
 grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB 

som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC), lutum en organische stof 
 grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten  

(benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 
stuks), minerale olie (GC) 

 
Afwijkingen op BRL SIKB 2000  
Op de volgende punten is afgeweken van de BRL SIKB 2000 c.q. VKB-protocol 2018: 
 
Bij asbestmonster RE4-AMM1-1, blijkt na droging het gewicht van het monster minder dan 10 kg d.s. te 
zijn (ca. 9,3 kg). Daar de onderzochte hoeveelheid niet significant afwijk, in het monster alleen chrysotiel 
asbest is aangetoond en het gemeten gehalte ruim beneden de 100 mg/kg d.s. ligt, wordt de afwijking als 
niet-kritisch beschouwd. 
 
Bij monster AMM02 zijn zintuiglijk schone monsters gemengd met monsters met hierin sporen/resten 
baksteen. Omdat sprake is van heterogeniteit en in het monster analytisch asbest is aangetoond, is dit 
een kritische afwijking. Hierop is het gemeten gehalte bij AMM02 vermenigvuldigd met het aantal 
deelmonsters en is op basis daarvan nader asbestonderzoek uitgevoerd. 
 
Afwijkingen op SIKB-protocol 3001 
Op het volgende punt is afgeweken van het SIKB protocol 3001:  
 
Op het analysecertificaat 2019003447/1 is de conserveringstermijn voor minerale olie overschreden voor 
monster 5MM05. De genoemde afwijking wordt als niet-kritieke afwijkingen beschouwd. Enerzijds omdat 
minerale olie geen vluchtige stof betreft en anderzijds omdat de monsters direct na monstername 
gekoeld zijn bewaard en ook in het laboratorium onder strenge condities gekoeld worden bewaard. 
Verder betreft dit geen bodemmonster, maar een monster van een puinlaag, waardoor het resultaat 
indicatief is. 
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4 Onderzoeksresultaten landbodem 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
 
Lokale bodemopbouw 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m -mv. uit zand 
bestaat. Plaatselijk is leem in de ondergrond aangetroffen met een dikte van 0,4 à 0,5 m.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bij het uitvoeren van het verkennend bodem- en asbestonderzoek zijn ter plaatse van het perceel van de 
voormalige bleekloods wisselende hoeveelheden aan bijmengingen met baksteen waargenomen en vier 
stukjes asbestverdacht materiaal. Ter plaatse van het halfverharde puinpad bestaat de toplaag uit puin 
met daaronder resten puin, baksteen en weinig sintels.  
 
Bij het uitvoeren van het nader asbestonderzoek zijn verspreid over het perceel van de voormalige 
bleekloods zwakke bijmengingen met puin of dakpan waargenomen en plaatselijk een toplaag die volledig 
bestaat uit dakpanresten. Daarnaast zijn op het oostelijke gedeelte van het perceel van de voormalige 
bleekloods veel stukjes asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen en bij SL528 is 
asbestverdacht materiaal in de bodem aangetroffen.  
 
Een overzicht van de veldwaarnemingen is weergegeven in tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen  

Boring Einddiepte Veldwaarnemingen 

 (m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

Perceel voormalige bleekloods 

0502 2,00 0,00-0,50 resten baksteen 

0504 0,50 0,00-0,50 sporen baksteen 

0505 0,50 0,00-0,50 zwak baksteenhoudend 

0506 3,00 0,00-0,50 matig baksteenhoudend, 
4 stukjes asbestverdacht materiaal (AVM) op 
maaiveld (ca. 300 g) 

0508 0,50 0,00-0,50 sporen baksteen 

Halfverhard puinpad 

0511 0,80 0,00-0,30 volledig puin 

  0,30-0,80 resten puin, resten baksteen, zwak 
sintelhoudend 

0512 0,85 0,00-0,35 volledig puin 

  0,35-0,85 resten puin, resten baksteen, zwak 
sintelhoudend 

0513 0,95 0,00-0,45 volledig puin 
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Tabel 4.1: Veldwaarnemingen  

Boring Einddiepte Veldwaarnemingen 

 (m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming 

  0,45-0,95 resten puin, resten baksteen, zwak 
sintelhoudend 

0515 0,50 0,00-0,50 brokken baksteen 

Nader asbestonderzoek 

Perceel voormalige bleekloods 

SL516 1,00 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend  

SL517 1,00 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend  

SL518 1,50 0,00 - 1,00 sporen puin 

SL519 1,00 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 

SL520 1,50 0,10 - 1,00 sporen puin 

SL521 1,50 0,00 - 1,00 sporen puin 

SL522 1,50 0,20 - 0,50 Volledig dakpan 

  0,50 - 1,00 resten dakpan 

SL523 1,00 0,00 - 0,50 sporen puin, zwak dakpanhoudend 

SL524 1,50 0,00 - 0,30  Volledig dakpan 

  0,30 - 1,00 resten dakpan 

SL525 1,50 0,00 - 0,25 Volledig dakpan 

  0,25 - 1,00 Resten dakpan 

SL526 1,00 0,00 - 0,50 sporen puin  

SL527 1,00 0,00 - 0,50 sporen puin  

SL528 1,10 0,00 - 0,60 sporen puin, asbestverdacht plaatmateriaal 12 
st 300 gram 

SL529 1,00 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, brokken beton  

SL530 1,10 0,00 - 0,60 zwak puinhoudend, brokken beton  

SL533 1,00 0,00 - 0,08 veel asbestverdacht plaatmateriaal op 
maaiveld en toplaag. Verzameld in RE4-
AVplaat01 (ca. 340 g en 111 stukjes) en RE4-
AV-plaat02 (ca. 540 g en 20 stukjes)      

  0,08 - 0,50 Sporen puin    

SL534 1,00 0,00 - 0,08 veel asbestverdacht plaatmateriaal op 
maaiveld en toplaag. Verzameld in RE4-
AVplaat01 (ca. 340 g en 111 stukjes) en RE4-
AV-plaat02 (ca. 540 g en 20 stukjes)      

  0,08 - 0,50 sporen puin  

SL535 1,00 0,00 - 0,08 veel asbestverdacht plaatmateriaal op 
maaiveld en toplaag. Verzameld in RE4-
AVplaat01 (ca. 340 g en 111 stukjes) en RE4-
AV-plaat02 (ca. 540 g en 20 stukjes)      

  0,08 - 0,50 sporen puin  

 
In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 
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Tabel 4.2: Veldgegevens grondwater 

Peilbuis 
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Belucht? pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

0506 (2,00-3,00) 1,29 nee 6,55 280 13 
 
De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een natuurlijke 
situatie. 
 
In het bemonsterde grondwater uit peilbuis 0506 is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. 
Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan 
PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. Dergelijke stoffen zijn 
in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet 
uitgevoerd. 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in 
respectievelijk bijlage 4 en bijlage 5. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 8. 
 
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling 
Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde 
software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6. Een toelichting op 
het toetsingskader is opgenomen in bijlage 7. Een monster kan voldoen aan de achtergrondwaarde, 
terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 
4.2.2). 
 
In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten 
hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen. 
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) lager is 
dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde 
boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke 
situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van 
een nader onderzoek. 
 
Asbest 
De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 8 en zijn getoetst aan het 
huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit beleid is hieronder beschreven.  
 
Grond 
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.  
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De  interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s.  gewogen 
(de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). 
 
Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met  asbest  
die is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol ‘Milieuhygiënisch 
Saneringscriterium Bodem - protocol asbest’. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de 'Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013'.  
 
Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico en 
ecologisch risico, maar wel van humaan risico. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's 
onderscheiden: 
 
Acceptabele risico's 
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te 
worden in het kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om 
blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de 
locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. 
 
Onacceptabele risico's 
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het 
betreffende deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag 
in een beschikking. 
 
Puin  
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest 2005. 
 
In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te 
vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, 
toe te passen of te bewerken.  Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product 
geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien 
maal de concentratie amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg d.s.  Deze waarde wordt in voorliggende 
rapportage aangeduid als restconcentratienorm. 
 
Hergebruik van grond en puin 
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. In het 
Besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg d.s. (de 
concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) als maximale 
samenstellingswaarde geldt. 
 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket grond zijn 
geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het Besluit bodemkwaliteit, 
voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in 
bijlage 10. In bijlage 11 is een toelichting op het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit 
opgenomen.   

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijden.  
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond (grijs gemarkeerd: niet-vormgegeven bouwstof = geen grond) 

Monster 
(m -mv) 

Deelmonster(s) 
(m -mv) 

Bijzonder-heden Overschrijdingen Indicatieve toetsing 
Besluit 
bodemkwaliteit  

> AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

5MM01 
(0,00-0,50) 

0501 (0,00-0,50),  
0503 (0,00-0,50),  
0507 (0,00-0,50),  
0509 (0,00-0,50),  
0510 (0,00-0,50),  
0514 (0,00-0,50) 

- Zink,  
Lood,  
PAK 10 VROM 

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

5MM02 
(0,00-0,50) 

0502 (0,00-0,50),  
0504 (0,00-0,50),  
0505 (0,00-0,50),  
0506 (0,00-0,50),  
0508 (0,00-0,50),  
0515 (0,00-0,50) 

Resten/sporen/z
wak/matig/ 
brokken 
baksteen,  
1 stuk AVM op 
maaiveld 

Lood,  
PAK 10 VROM 

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

5MM03 
(0,30-0,95) 

0511 (0,30-0,80),  
0512 (0,35-0,85),  
0513 (0,45-0,95) 

resten puin en 
baksteen,  
zwak zinkassen 

Kobalt,  
Koper,  
Zink,  
Lood,  
PAK 10 VROM 

- - Kwaliteitsklasse 
industrie 

5MM04 
(0,50-1,50) 

0502 (0,50-0,70),  
0502 (0,70-1,20),  
0506 (0,50-1,00),  
0509 (0,50-0,70),  
0509 (0,70-1,20),  
0509 (1,20-1,50),  
0514 (0,50-1,00),  
0514 (1,00-1,50) 

- - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

5MM05 
(0,00-0,45) 

0511 (0,00-0,30),  
0512 (0,00-0,35),  
0513 (0,00-0,45) 

Sterk/volledig 
puin 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Getoetst als niet-
vormgegeven 
bouwstof: 
Organische 
parameters voldoen 
aan SB 

Toelichting 
- : geen bijzonderheden/geen overschrijding 
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index 
SB : Maximale samenstellingswaarden bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit 

 
Toetsing Wet bodembescherming 
In de boven- en ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en PAK aangetoond.  
 
Toetsing Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de onderzochte grondmengmonsters zijn indicatief getoetst aan de normen uit 
het Besluit bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat de bovengrond indicatief voldoet aan de kwaliteitsklasse 
‘Industrie’ en de zintuiglijk schone ondergrond aan de kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’. 
  

Het gemeten gehalte aan barium is, conform het gestelde in de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, getoetst aan de 
voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter aanwezig zijn van een aanwijsbare antropogene 
bron (bijmenging met puin). 
 
Uit de toetsing blijkt dat het gemeten gehalte aan barium deze voormalige interventiewaarde niet overschrijdt. Onbekend is 
vooralsnog of het gehalte daadwerkelijk te wijten is aan de genoemde antropogene bron of dat het een van nature verhoogde 
achtergrondconcentratie betreft. 
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4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of interventiewaarde 
overschrijden.  
 
 Tabel 4.4: Overschrijdingstabel grondwater 

Monster Peilbuis Overschrijdingen   

 (filter, m -mv) > S (i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I (0,5 < i <= 1) 
matig 

> I (i > 1) 
sterk 

0506-1-1 1 (2,00 - 3,00) - - - 
Toelichting 
- : geen overschrijding 
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index  

 
Toetsing Wet bodembescherming 
In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  
 

4.2.4 Asbest 

Verkennend asbestonderzoek 
 
Resultaten asbest in materiaalmonsters 
Tijdens de terreininspectie zijn op het maaiveld van perceel 6205 vier stukjes asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens het veldwerk zijn in het opgeboorde materiaal, behoudens puinbijmengingen, geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Er is één analyse op het asbestverdachte materiaal uitgevoerd. 
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het geanalyseerde materiaalmonster weergegeven. 
 

Tabel 4.5: Analyseresultaten asbestverdachte materialen 

Monstercode 
(sleufnummer) 

Aangetroffen 
stukken 

Gewicht 
(gram) 

Hecht-
gebondenheid 

% chrysotiel % amosiet % crocidoliet 

5AVM01 (0506) 4 295,8 Hecht  10-15% - - 

Verklaring bij de tabel: 
- :  Niet gemeten 
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Resultaten asbest in grond en/of puin 
In tabel 4.6 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte grond- en/of 
puinmonsters. 

 

Tabel 4.6: Analyseresultaten grond-/puinmonsters 

Monster-
code 

Gat(en) Grondsoort en  
veldwaarnemingen 

Traject 
(m -mv.) 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn  
(mg/kg) 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 
(mg/kg) 

Totaal  
gemeten  
gehalte 
asbest 
(mg/kg) 

Gewogen 
gehalte  
asbest in 
fijne 
fractie 
(mg/kg) 

Perceel voormalige bleekloods  

5AM01 0506 (0,00-0,50) Zand, matig baksteen, 
1 stuk asbestverdacht 
materiaal op maaiveld 

0,0-0,5 39 - 39* 39* 

5AMM02  0501 (0,00-0,50) 
0502 (0,00-0,50) 
0503 (0,00-0,50) 
0504 (0,00-0,50) 
0507 (0,00-0,50) 
0508 (0,00-0,50) 
0509 (0,00-0,50) 
0510 (0,00-0,50) 

Zand, resten/sporen 
baksteen 

0,0-0,5 12 - 12* 12 x 8 = 
96** 

Halfverhard puinpad 

5AMM03  0511 (0,00-0,30) 
0512 (0,00-0,35) 
0513 (0,00-0,45) 

Volledig  puin 0,0-0,45 - - < 0,8 < 0,8 

Verklaring bij de tabel: 
-  geen waarnemingen 
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool) 
* In deze mengmonsters zijn enkele losse vezels in de fractie < 0,5 mm gemeten. Omdat op basis van de bekende gegevens 

nader asbestonderzoek uitgevoerd dient te worden, heeft geen SEM analyse plaatsgevonden.  
** Omdat sprake is van een heterogene samenstelling van het mengmonster dient het totaal gemeten gehalte in de fijne 

fractie vermenigvuldigd te worden met het aantal deelmonsters. Derhalve bedraagt bij mengmonster 5AMM02 het 
gewogen gehalte aan asbest in de fijne fractie 96 mg/kg d.s. 

 
Uit tabel 4.6 blijkt dat in de fijne fractie asbest is aangetoond ter plaatse van het perceel van de 
voormalige bleekloods. Vanwege de heterogeniteit van het materiaal in mengmonster 5AMM02 dient op 
basis van de richtlijnen uit de NEN 5707 (paragraaf 6.6.3, laatste alinea uit deze norm) het resultaat van 
de fijne fractie te worden vermenigvuldigd met het aantal deelmonsters. Het asbestgehalte bij 5AMM02 
ligt daarmee boven de norm voor nader asbestonderzoek (50 mg/kg d.s.), zodat vervolgonderzoek 
noodzakelijk is. 
 
Ter plaatse van het halfverharde puinpad is geen asbest in de fijne fractie aangetoond. Daar ter plaatse 
van het halfverharde puinpad geen asbesthoudend plaatmateriaal in de bodem is aangetroffen, zijn de in 
de grond-/puinmonsters gemeten gehalten derhalve tevens de totaalgehalten en is dit puinpad voldoende 
onderzocht. 
 

Nader asbestonderzoek 
 
Op basis van de resultaten uit het verkennend asbestonderzoek is op het perceel van de voormalige 
bleekloods een nader asbestonderzoek uitgevoerd. Hieronder zijn de resultaten van het nader 
asbestonderzoek weergegeven. 
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Resultaten asbest in materiaalmonsters 
Tijdens het veldwerk is perceel 6205 opgedeeld in vier ruimtelijke eenheden (RE1 t/m RE4). Bij  RE1 t/m 
RE3 zijn op het maaiveld van perceel 6205 geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Binnen een 
gedeelte van RE4 zijn vele stukjes asbestverdacht materiaal op het maaiveld en in deels in de toplaag (0,0-
0,08 m -mv.) aangetroffen en deze zijn verzameld in twee asbestverzamelmonsters: RE4-AVplaat01 en 
RE4-AVplaat02. In het opgeboorde materiaal zijn zwakke bijmengingen met puin en dakpan waargenomen 
en bij één proefsleuf (nr. SL528) zijn 12 stukjes asbestverdachte materialen in de bodem aangetroffen en 
deze stukjes zijn verzameld in één asbestverzamelmonster: RE3-AVplaat01. Er zijn drie analyses op het 
asbestverdachte materiaal uitgevoerd. 
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het geanalyseerde materiaalmonster weergegeven. 
 

Tabel 4.7: Analyseresultaten asbestverdachte materialen 

Monstercode 
(sleufnummer) 

Aangetroffen 
stukken 

Gewicht 
(gram) 

Hecht-
gebondenheid 

% chrysotiel % amosiet % crocidoliet 

RE3-AVplaat01 (SL528) 12 245,0 Hecht  10-15% - - 

RE4-AVplaat01 * 111 271,0 Hecht  10-15% - - 

RE4-AVplaat02 * 20 513,8 Hecht  10-15% - - 

Verklaring bij de tabel: 
- :  Niet gemeten 
*: Betreft plaatmateriaal op het maaiveld en plaatmateriaal dat deels op het maaiveld en deels in de toplaag aanwezig was. 

 
Resultaten asbest in grond en/of puin  
In tabel 4.8 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte grond- en/of 
puinmonsters. 

 

Tabel 4.8: Analyseresultaten grond-/puinmonsters 

Monstercode Gat(en) Grondsoort en  
veldwaarnemingen 

Traject 
(m -mv.) 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn  
(mg/kg) 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 
(mg/kg) 

Totaal  
gemeten  
gehalte 
asbest 
(mg/kg) 

Gewogen 
gehalte  
asbest in 
fijne 
fractie 
(mg/kg) 

RE1-AMM1 SL516 (0,00-0,50) 
SL517 (0,00-0,50) 
SL519 (0,00-0,50) 

Zand, zwak puin 0,0-0,5 - - < 0,3 < 0,3 

RE1-AMM2  SL518 (0,00-1,00) Zand, sporen puin 0,0-1,0 - - < 0,3 < 0,3 

RE1-AMM3  SL516 (0,50-1,00) 
SL517 (0,50-1,00) 
SL519 (0,50-1,00) 

Zand, - 0,5-1,0 - - < 0,3 < 0,3 

RE2-AMM2  SL522 (0,20-0,50) 
SL524 (0,00-0,30) 
SL525 (0,00-0,25) 

Volledig dakpan 0,0-0,5 0,6 - 0,6 0,6 

RE2-SL523  SL523 (0,00-0,50) Zand, sporen puin, 
zwak dakpan 

0,0-0,5 - - < 0,9 < 0,9 

RE2-AMM3  SL522 (0,50-1,00) 
SL524 (0,30-1,00) 
SL525 (0,25-1,00) 

Zand, resten dakpan 0,25-1,0 - - < 0,5 < 0,5 



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek en nader asbestonderzoek deellocatie 5 Zuidrand Goirle  
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  

 

Blad 23 van 27 

 
 

Tabel 4.8: Analyseresultaten grond-/puinmonsters 

Monstercode Gat(en) Grondsoort en  
veldwaarnemingen 

Traject 
(m -mv.) 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn  
(mg/kg) 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 
(mg/kg) 

Totaal  
gemeten  
gehalte 
asbest 
(mg/kg) 

Gewogen 
gehalte  
asbest in 
fijne 
fractie 
(mg/kg) 

RE3-AMM3  SL529 (0,00-0,50) 
SL530 (0,00-0,60) 

Zand, zwak puin, 
brokken beton 

0,0-0,6 - - < 0,1 < 0,1 

RE3-SL528  SL528 (0,00-0,60) Zand, sporen puin, 
12 stukjes asbest-
verdacht plaatma-
teriaal 

0,0-0,6 1,2 - 1,2 1,2 

RE3-AMM4  SL529 (0,50-1,00) 
SL530 (0,60-1,00) 

Zand, - 0,5-1,0 - - < 0,5 < 0,5 

RE4-AMM1  SL531 (0,00-0,08) 
SL532 (0,00-0,08) 

Zand, - 0,0-0,08 44 - 44 44* 

RE4-AMM4  SL533 (0,00-0,08) 
SL534 (0,00-0,08) 
SL535 (0,00-0,08) 

Zand, veel 
asbestverdacht 
materiaal op 
maaiveld en toplaag 

0,0-0,08 57 16 220 220* 

RE4-AMM5  SL533 (0,08-0,50) 
SL534 (0,08-0,50) 
SL535 (0,08-0,50) 

Zand, sporen puin 0,08-0,5 - - < 0,2 < 0,2 

Verklaring bij de tabel: 
-  geen waarnemingen 
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool) 
* In deze mengmonsters zijn enkele losse vezels in de fractie < 0,5 mm gemeten.  

 
Uit de analyseresultaten van de grondmengmonsters RE4-AMM1 en RE4-AMM4 blijkt dat in deze 
monsters asbest aanwezig is in de fijnste fractie (< 0,5 mm). Omdat in deze fractie geen kwantitatieve 
analyse met een optische microscoop mogelijk is, is aansluitend een SEM-analyse uitgevoerd van het 
monster met het hoogste gehalte aan asbest: monster RE4-AMM4. Hierbij is met een 
elektronenmicroscoop het gehalte aan respirabele vezels bepaald. De resultaten van de SEM-analyse zijn 
weergegeven in tabel 4.9. 
 

Tabel 4.9: Analyseresultaten SEM-analyse respirabele asbestvezels (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monstercode Gat 
(traject in m -mv) 

Veldwaarneming en 
grondsoort 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 

Totaal  
gemeten  
gehalte 
asbest 

Gewogen 
gehalte  
asbest  

RE4-AMM4  SL533 (0,00-0,08) 
SL534 (0,00-0,08) 
SL535 (0,00-0,08) 

Zand, veel asbestverdacht 
materiaal op maaiveld en 
toplaag 

< 0,1 < 0,1 < 0,2 < 1,1 

 
Totaalgehalten aan asbest 
Bij RE1, RE2 en RE3 met uitzondering van SL528 is geen asbesthoudend plaatmateriaal in de bodem 
aangetroffen. Derhalve zijn de in de grond-/puinmonsters gemeten gehalten tevens de totaalgehalten. 
 
Bij proefsleuf SL528 is de fijne fractie (< 20 mm) geanalyseerd. Daarnaast zijn bij deze proefsleuf tevens 
asbestverdachte materialen in de fractie > 20 mm geanalyseerd. Om de gewogen asbestconcentratie uit 
deze proefsleuf te bepalen, heeft een berekening plaatsgevonden waarbij de gehalten in de fijne fractie 
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en de asbesthoudende materialen in de grove fractie zijn opgeteld en waarbij gecorrigeerd is voor de 
grove fractie. Overige uitgangspunten voor de berekening zijn: 

 Het soortelijke gewicht van grond is gesteld op 1.700 kg per m3  

 Voor de asbestgehalten in het plaatmateriaal is uitgegaan van het gemiddelde (bijvoorbeeld bij 10-

15% chrysotiel is uitgegaan van 12,5%). 

 
In bijlage 13 is het rekenblad asbest toegevoegd. In tabel 4.10 is de proefsleuf weergegeven waarbij deze 
correctie heeft plaatsgevonden, waarbij in de laatste kolom het gewogen gehalte aan asbest is 
weergegeven. 
 

Tabel 4.10: Analyseresultaten asbest in grond/puin (gemeten gehalten in mg/kg d.s.) 

Gat 
(traject in m -mv) 

Monstercodes Veldwaarneming en grondsoort Gewogen 
gehalte  
asbest  

SL528 (0,0 - 0,6) RE3-SL528 en 
RE3-AVplaat01 

Zand, sporen puin, 12 stuks asbestverdacht materiaal 35,6 

 
Bij RE4 blijkt dat binnen een gedeelte van deze RE op het maaiveld en in de toplaag veel asbesthoudend 
materiaal is aangetroffen. Hierdoor is RE4 opgesplitst in twee kleinere deelgebieden: RE4-1 (geen 
asbesthoudend materiaal op maaiveld/in toplaag) en RE4-2 (wel asbesthoudend materiaal op maaiveld/in 
toplaag). Uit de SEM-analyse van het monster met het hoogste gehalte aan asbest (RE4-AMM4 uit RE4-2) 
is geen asbest in de fractie < 0,5 mm aangetroffen. Dit resultaat is ook representatief geacht voor monster 
RE4-AMM1 uit RE4-1. Op basis van de SEM-analyse kan gesteld worden dat het gemeten gehalte aan 
asbest bij RE4-AMM1 tevens het totaalgehalte is.  
 
Ter plaatse van RE4-2 is met name aan maaiveld veel asbestverdacht plaatmateriaal aanwezig. Een deel 
van dit plaatmateriaal is enigszins aanwezig in de toplaag van de bodem. Omdat tijdens het uitvoeren van 
het veldwerk hier moeilijk onderscheid in was te maken zijn twee asbestverzamelmonsters samengesteld 
van het aan maaiveld aanwezig asbestverdacht plaatmateriaal (RE 4-AVplaat01 en RE 4-AVplaat02). Het 
aan maaiveld aanwezig asbestverdacht plaatmateriaal blijkt asbesthoudend (10-15% chrysotiel). In de 
worst-case benadering wordt er van uitgegaan dat al het aan maaiveld en deels in de toplaag aanwezige 
plaatmateriaal daadwerkelijk in de toplaag (bodem) aanwezig is. 
 
Om de gewogen asbestconcentratie uit RE4-2 te bepalen, heeft een berekening plaatsgevonden waarbij 
de gehalten in de fijne fractie en de asbesthoudende materialen in de grove fractie zijn opgeteld en 
waarbij gecorrigeerd is voor de grove fractie. Overige uitgangspunten voor de berekening zijn: 

 Al het asbestverdachte materiaal is aanwezig ín de bodem (toplaag) 

 Het soortelijke gewicht van grond is gesteld op 1.700 kg per m3  

 Voor de asbestgehalten in het plaatmateriaal is uitgegaan van het gemiddelde (bijvoorbeeld bij 10-

15% chrysotiel is uitgegaan van 12,5%). 

 
In bijlage 13 is het rekenblad asbest toegevoegd. In tabel 4.11 is RE4-2 weergegeven waarbij deze 
correctie heeft plaatsgevonden, waarbij in de laatste kolom het gewogen gehalte aan asbest is 
weergegeven (worst-case benadering). 
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Tabel 4.11: Analyseresultaten asbest in grond/puin (gemeten gehalten in mg/kg d.s.) 

Gat 
(traject in m -mv) 

Monstercodes Veldwaarneming en grondsoort Gewogen 
gehalte  
asbest  

SL533 (0,00-0,08) 
SL534 (0,00-0,08) 
SL535 (0,00-0,08) 

RE4-AVplaat01 
RE4-AVplaat02 
RE4-AMM4 

Zand, veel stukjes asbestverdacht materiaal 462,6 

 
Bij RE4-AMM4 (0,0-0,08 m -mv.) is de interventiewaarde overschreden en is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. In verticale richting is de sterke verontreiniging afgebakend. Bij RE4-
AMM5 (0,08-0,5 m -mv.) is geen asbest in de bodem aangetroffen, zodat het gemeten gehalte bij RE4-
AMM5 tevens het totaal gehalte is. De hoeveelheid boven de interventiewaarde verontreinigde grond 
met asbest bedraagt ca. 25 m3 (ca. 300 m2 x 0,08 m). 
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5 Risico-evaluatie 

5.1 Algemeen 

De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden verdeeld in:  
a) risico’s voor de mens,  
b) risico’s voor het ecosysteem en  
c) risico’s van verspreiding van verontreiniging. 
 
Voor een bodemverontreinigingen met asbest geldt dat geen sprake kan zijn van ecologische - en 
verspreidingsrisico’s, maar wel mogelijk van humane risico’s.  
 
Het vaststellen of sprake kan zijn van actuele humane risico’s voor asbest, vindt plaats in een aantal 
stappen: 
Stap 1: In de eerste stap wordt op basis van het verkennend en/of nader onderzoek vastgesteld of er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met asbest indien in de bodem een concentratie hoger dan de 
interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen) wordt aangetroffen en de zorgplicht is niet van 
toepassing. 

Stap 2: De tweede stap betreft de standaard risicobeoordeling. Er is geen sprake van actuele risico's 
indien: 

 - de verontreinigingen zich onder bebouwing of verhardingen bevinden;  
 - de locatie permanent en volledig bedekt is met vegetatie en wordt niet bewerkt of betreden; 
 - in de onbedekte bovenste 0,5 m van de bodem (of bij veel contact 1,0 m) de concentratie 

hechtgebonden asbest < 1.000 mg/kg (gewogen) is en de concentratie niet-hechtgebonden 
asbest <100 mg/kg (gewogen) is. 

Stap 3: De derde stap betreft een locatiespecifieke risicobeoordeling.  
 Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de concentratie respirabele vezels in de 

contactzone (eerste 2 cm of diepte van de graafwerkzaamheden). Indien deze lager is dan 10 
mg/kg d.s. (gewogen) is er geen sprake van actuele humane risico's. Indien de concentratie hoger 
is, dient aanvullend de asbestvezelconcentratie in buiten- en/of binnenlucht te worden bepaald.  

5.2 Risico’s voor de mens 

In de toplaag is asbest boven de interventiewaarde aangetoond (stap 1 uit de risicobeoordeling voor 
asbest).  
 
In de onbedekte bovenste 0,5 m van de bodem bedraagt het gehalte aan hechtgebonden asbest bij de 
worst-case benadering 462,6 mg/kg d.s. en ligt daarmee ruim beneden de 1.000 mg/kg (gewogen) gehalte 
aan asbest. Daarnaast is geen niet-hechtgebonden asbest aangetoond (stap 2 uit de risicobeoordeling 
voor asbest). Er is derhalve geen sprake is van actuele humane risico’s en derhalve geen onaanvaardbare 
risico’s. 

5.3 Conclusie risico-evaluatie 

De conclusie van de uitgevoerde risico-evaluatie is dat het geval van ernstige verontreiniging met asbest 
niet spoedeisend is. 
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6 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Asbestonderzoek is uitgevoerd volgens 
de richtlijnen uit de NEN 5707/NEN 5897. 

 
Grond en grondwater 
In de boven- en ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en PAK aangetoond.  
 

Asbest 
Ter plaatse van het halfverharde puinpad is geen asbest aangetoond. Ter plaatse van het perceel van de 
voormalige bleekloods is op basis van de resultaten van het verkennend asbestonderzoek aansluitend een 
nader asbestonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op een groot gedeelte van het perceel van de 
voormalige bleekloods geen asbest tot gehalte aan asbest ruim beneden de interventiewaarde zijn 
aangetoond. Op een klein gedeelte (ca. 300 m2) is op het maaiveld/in de toplaag veel asbesthoudend 
plaatmateriaal aangetoond. Analytisch blijkt het gehalte aan asbest boven de interventiewaarde te liggen 
(ook bij een worst-case benadering waarbij uitgegaan wordt dat al het asbesthoudend plaatmateriaal ín 
de bodem aanwezig is), waardoor sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De 
hoeveelheid boven de interventiewaarde verontreinigde grond met asbest bedraagt ca. 25 m3 (ca. 300 m2 
x 0,08 m). 
 
Op basis van de uitgevoerde risico-evaluatie blijkt dat het geval van ernstige verontreiniging met asbest 
niet spoedeisend is.   
 

Grondwater 
In het grondwater zijn geen concentraties boven de streefwaarde aangetoond aan de onderzochte 
parameters. 
 

Toetsing hypothese  
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ inzake het verkennend bodemonderzoek wordt 
verworpen, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond. 
  
De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ inzake het verkennend asbestonderzoek voor perceel 
6205 wordt aanvaard, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten aan asbest in de grond.  
 
De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming aanleiding tot het uitvoeren van 
sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties groter zijn dan de betreffende 
interventiewaarde. De resultaten vormen geen spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging, 
maar kunnen een milieuhygiënische belemmering vormen voor de geplande overdracht van de 
onderzochte percelen. 
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
Antea Group 
Oosterhout, januari 2020  
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Bijlage 1 Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 
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Bijlage 1:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 

 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet 
verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is 
het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de 
verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek 
neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea 
Group. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze 
bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische 
informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het veldwerk zelf 
heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea Group 
veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 
beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, 
onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of 
gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een door 
de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en 
vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de 
analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn 
gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of 
de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing 
elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Er is niet bekeken of er wordt voldaan 
aan de definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. Afhankelijk van de 
omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van 
de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met 
bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit 
te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt 

van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de rapportage is vermeld dat er 

onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens het veldwerk in de 

bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar 

voren.  
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Bijlage 2 Vooronderzoek 
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Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 

van uit te voeren bodemonderzoek 

 
1) Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
De onderzoekslocatie betreft het zuidelijke gedeelte van perceel 6205 (eigendom ‘Van 
Puijenbroek’) alsmede het zuidelijke gedeelte van perceel 6433 (eigendom ‘Thebe’). De juiste 
ligging is weergegeven in figuur 2.1 in het rapport.  
 
2) Is er sprake van potentiele bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiele bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze 
en wat zijn de verdachte parameters?  
Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen potentiele bronnen van bodemverontreiniging meer 
aanwezig. De in het verleden aanwezige verdachte deellocaties (bleekloods en bezinkingsbassins) 
zijn in 2008 reeds onderzocht toen deze al niet meer aanwezig waren en daarbij zijn in de grond 
geen verontreinigingen aangetoond. Wel doorkruist een klein gedeelte van de toegangsweg de 
onderzoekslocatie. Deze toegangsweg bestaat uit een halfverharding van puin (> 50% 
bodemvreemde materialen en betreft geen bodem). 
 
3) Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
Op de locatie is een tweetal asbestverdachte locaties aanwezig: de voormalige bleekloods en de 
toegangsweg met puinverharding.  
 
Volgens de bodemkwaliteitskaart Midden-& West-Brabant (Antea Group) voldoet zowel de 
bovengrond als de ondergrond aan bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). 
Volgens de bodemfunctieklassenkaart van Midden-& West-Brabant (Antea Group) ligt de 
onderzoekslocatie in de zone met functieklasse Wonen.  
 
4) Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
Tijdens eerder uitgevoerd onderzoek ter plaatse van het perceel van de voormalige bleekloods 
blijkt dat de grondwaterstand op circa 1,7 m -mv. aanwezig is (Verkennend bodemonderzoek 
Bergstraat 26 Goirle, Oranjewoud, kenmerk 180946, d.d. 14 mei 2008). De regionale 
grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is noordoostelijk. De onderzoekslocatie 
bevindt zich in een gebied met fijne tot grove zanden. 
 
5) Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
De grond- en grondwater kwaliteit kunnen mogelijk beïnvloed zijn door de aanwezige bedrijven 
aan de westzijde van de onderzoekslocatie.  
 
6) Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
Op de locatie wordt geen (geval van ernstige) bodemverontreiniging verwacht. 
 
7) Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 
Bodemonderzoek is gewenst/noodzakelijk om vast te stellen of geen (geval van ernstige) 
bodemverontreiniging aanwezig is, die een belemmering kan vormen inzake de voorgenomen 
grondruil.  
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8) Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek 
(inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses 
over de aard en verdeling van de verontreinigde stoffen)? 
 
NEN 5740 
Deellocatie 5: Terreinen van Van Puijenbroek en Thebe: onverdacht, strategie ONV 
 
NEN 5707 
Deellocatie 5: Perceel 6433 van Thebe: onverdacht, strategie ONV 
Deellocatie 5: Perceel 6205 van Van Puijenbroek (perceel voormalige bleekloods): verdacht, 
strategie VED-HE 
 
NEN 5897 
Deellocatie 5: Perceel 6205 van Van Puijenbroek (halfverhard puinpad): verdacht, strategie ‘open 
halfverharding’. 
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke 
waarnemingen 
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Schep, GF=6%50

Nummer gat: 0506

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,34
0

50

100

150

200

250

300

1 AM01

AVM01

2

4

5

6

7

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

wortelhoudend, zwak roesthoudend, 

matig baksteenhoudend, licht 

roestgrijs, Schep, 4 stukjes AVM op 

maaiveld (ca. 300 g), GF=11%
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor, Edelmann 120mm

110

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 

bruingrijs, Zuigerboor

300
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Nummer gat: 0507

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,34
0

50

1 AMM02

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Schep, GF=<1%

50

Nummer gat: 0508

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,32
0

50

1 AMM02

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

humeus, matig wortelhoudend, 

spikkels baksteen, matig riethoudend, 

donker grijsbruin, Schep, GF=<1%50

Nummer gat: 0509

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,34
0

50

100

150

200

1 AMM02

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Schep, GF=<1%

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

Edelmann 120mm

70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

grindig, donker bruinoranje, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

200

Nummer gat: 0510

Datum: 09-01-2019

Boormeester: Guus Snaterse

Lengte gat: 0,32

Breedte gat: 0,34
0

50

1 AMM02

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Schep, GF=<1%

50

Nummer gat: 0511

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,33

Breedte gat: 0,35
0

50

1 AMM03

2

puin0

Volledig puin, zwak zandhoudend, 

Graven, GF 90% AMM03
30

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

puin, resten baksteen, zwak 

sintelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor80

Nummer gat: 0512

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,34

Breedte gat: 0,36
0

50

1 AMM03

2

puin0

Volledig puin, zwak zandhoudend, 

Graven, GF 90% AMM03
35

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

puin, resten baksteen, zwak 

sintelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor85
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Nummer gat: 0513

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,33

Breedte gat: 0,35
0

50

1 AMM03

2

puin0

Volledig puin, zwak zandhoudend, 

Graven, GF 90% AMM03

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

puin, resten baksteen, zwak 

sintelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor95

Nummer gat: 0514

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

roest, donkerbruin, Edelmanboor

150

Leem, zwak zandig, matig humeus, 

laagjes zand, donkerbruin, 

Edelmanboor

200

Nummer gat: 0515

Datum: 09-01-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 0,00

Breedte gat: 0,00
0

50

1

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken baksteen, matig 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor50

Nummer gat: SL516

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,10

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE1-AMM1

RE1-AMM3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, zwak 

puinhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, % puin 5% GF 3 

RE1-AMM1
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, donker 

beigebruin, Graafmachine, RE1-AMM3100

Nummer gat: SL517

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

1RE1-AMM1

1RE1-AMM3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, zwak 

puinhoudend, donker beigebruin, 

Graafmachine, % puin 5% GF 3 

RE1-AMM1
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine, RE1-AMM3100

Nummer gat: SL518

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

150

RE1-AMM2

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

sporen puin, brokken klei, donker 

beigebruin, Graafmachine, % puin 1% 

GF 1% RE1-AMM2

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak grindhoudend, donker 

grijsbruin, Graafmachine

150
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Nummer gat: SL519

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE1-AMM1

RE1-AMM3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak puinhoudend, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, % puin 5% GF 2% 

RE1-AMM1
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak roesthoudend, donker 

beigebruin, Graafmachine, RE1-AMM3100

Nummer gat: SL520

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

150

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Graafmachine

10

Zand, matig grof, matig siltig, matig 

roesthoudend, zwak grindhoudend, 

sporen puin, neutraal beigebruin, 

Graafmachine, % puin 1% GF 1%

100

Zand, matig grof, sterk siltig, matig 

roesthoudend, zwak grindhoudend, 

neutraal beigebruin, Graafmachine

150

Nummer gat: SL521

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

150

RE2-AMM1

RE2-AMM4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

sporen puin, brokken klei, zwak 

riethoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, % puin 1% GF 1% 

RE2-AMM1

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine

150

Nummer gat: SL522

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

150

1

RE2-AMM2

RE2-AMM3

RE2-AMM4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Graafmachine

20

Volledig dakpan, matig zandhoudend, 

Graafmachine, %bijmengingen 80% GF 

50% RE2-AMM2

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, resten dakpan, 

donkerbruin, Graafmachine, RE-AMM3

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Graafmachine
150

Nummer gat: SL523

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

puin, zwak dakpan houdend, 

donkerbruin, Graafmachine, %puin 8% 

GF5%
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine100

Nummer gat: SL524

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,35

Breedte gat: 0,55
0

50

100

150

RE2-AMM2

RE2-AMM3

RE2-AMM4

braak0

Volledig dakpan, matig zandhoudend, 

donkerbruin, Graafmachine,  80% 

bijmengingen GF 50% RE2-AMM2
30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, resten dakpan, 

donkerbruin, Graafmachine, 

RE2-AMM3

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Graafmachine

150
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Nummer gat: SL525

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,35

Breedte gat: 0,55
0

50

100

150

RE2-AMM2

RE2-AMM3

RE2-AMM4

braak0

Volledig dakpan, matig zandhoudend, 

donkerbruin, Graafmachine, 

%bijmengingen 80% GF 50% 

RE2-AMM2

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, resten dakpan, 

donkerbruin, Graafmachine, 

RE2-AMM3100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Graafmachine

150

Nummer gat: SL526

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,25

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE3-AMM1

RE3-AMM2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen puin, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, % puin 1% GF 1% 50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine

100

Nummer gat: SL527

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE3-AMM1

RE3-AMM2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

sporen puin, donkerbruin, 

Graafmachine, % puin 1% GF 1% 50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine

100

Nummer gat: SL528

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,20

Breedte gat: 0,55
0

50

100

1 RE3-AVplaat01

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

puin, donkerbruin, Graafmachine, % 

puin 1% GF 1% RE3-AVplaat01 12st 

300gram60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine

110

Nummer gat: SL529

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,25

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE3-AMM3

RE3-AMM4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, zwak 

puinhoudend, brokken beton, 

donkerbruin, Graafmachine, % puin 

5% GF 2% 
50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Graafmachine100

Nummer gat: SL530

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,25

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE3-AMM3

RE3-AMM4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, zwak 

puinhoudend, brokken beton, 

donkerbruin, Graafmachine, % puin 

10% GF 5% 60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Graafmachine

110
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Nummer gat: SL531

Datum: 26-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,30

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE4-AMM1

RE4-AMM2

RE4-AMM3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Graafmachine, 

RE4-AMM1

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Graafmachine, RE4-AMM2

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine, RE4-AMM3

100

Nummer gat: SL532

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,35

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE4-AMM1

RE4-AMM2

RE4-AMM3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Graafmachine, 

RE4-AMM1

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Graafmachine, RE4-AMM2

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, donkerbruin, 

Graafmachine, RE4-AMM3

100

Nummer gat: SL533

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,35

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE4-AMM4

RE4-AMM5

RE4-AMM6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sterk wortelhoudend, donker 

grijsbruin, Graafmachine, veel AVplaat 

op maaiveld en totlaag  

RE4-AVplaat-maaiveld01 en 

RE4-AVPlaat-maaiveld02 RE4-AMM4

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Graafmachine, 

%puin1%GF1% RE4-AMM5

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, RE4-AMM6

100

Nummer gat: SL534

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,40

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE5-AMM4

RE5-AMM5

RE5-AMM6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Graafmachine, veel 

AVplaat op maaiveld 

RE4-AVplaat-maaiveld01 en 

RE4-AVPlaat-maaiveld02 RE4-AMM4

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen puin, matig 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, %puin1% GF1% 

RE4-AMM5

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, RE4-AMM6

100

Nummer gat: SL535

Datum: 27-02-2019

Boormeester: jose Cadieguo

Lengte gat: 2,40

Breedte gat: 0,55
0

50

100

RE4-AMM4

RE4-AMM5

RE4-AMM6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, 

donker grijsbruin, Graafmachine, veel 

AVplaat op maaiveld 

RE4-AVplaat-maaiveld01 en 

RE4-AVPlaat-maaiveld02 RE-AMM4

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen puin, matig 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, %puin1% GF1% 

RE4-AMM5

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, brokken klei, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Graafmachine, RE4-AMM6

100



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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Bijlage 4 Analyseresultaten grondmonsters met 
overschrijdingen normwaarden 

 
 
 

 
 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   5MM01 5MM02 5MM03 

Certificaatcode   2019003254 2019003254 2019003254 

Boring(en)   0501, 0503, 0507, 0509, 0510, 
0514 

0502, 0504, 0505, 0506, 0508, 
0515 

0511, 0512, 0513 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,30 - 0,95 

Humus % ds 3,8 4,8 3,4 

Lutum % ds 2,7 2,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     

     

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  25 89 (6)  22 85 (6)  55 213 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,32 0,50 -0,01  0,24 0,37 -0,02  0,35 0,57 -0 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  4,8 16,9 0,01 

Koper  mg/kg ds  12 23 -0,11  8 15 -0,17  30 59 0,13 

Kwik  mg/kg ds  0,075 0,105 -0  0,065 0,091 -0  0,076 0,108 -0 

Lood  mg/kg ds  60 90 0,08  38 57 0,01  82 126 0,16 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  4,5 13,1 -0,34  9,2 26,8 -0,13 

Zink  mg/kg ds  160 351 0,36  38 84 -0,1  100 229 0,15 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,058 0,058 

Fenanthreen mg/kg ds  0,17 0,17  1,8 1,8  0,45 0,45 

Anthraceen mg/kg ds  0,053 0,053  0,31 0,31  0,1 0,1 

Fluorantheen mg/kg ds  0,42 0,42  2 2  0,65 0,65 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,2 0,2  0,61 0,61  0,26 0,26 

Chryseen mg/kg ds  0,22 0,22  0,76 0,76  0,31 0,31 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  0,32 0,32  0,14 0,14 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18  0,59 0,59  0,25 0,25 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14  0,44 0,44  0,22 0,22 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13  0,49 0,49  0,18 0,18 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,7 0,01   7,4 0,15   2,6 0,03 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 4 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  5,3 11,0 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  12 25 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 29 (6)  19 40 (6)  <11 23 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 29 (6)  9,2 19,2 (6)  6,3 18,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)  <6 9 (6)  <6 12 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <64 -0,03  48 100 -0,02  <35 <72 -0,02 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,1   95   96,5  

Droge stof % m/m  85,8 86,0  83,3 83,0  90,3 90,0 

Lutum %  2,7   <2   <2  

Organische stof (humus) %  3,8   4,8   3,4  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013 -0,01   <0,010 -0,01   <0,014 -0,01 

 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   5MM04 5MM05 

Certificaatcode   2019003254 2019003447 

Boring(en)   0502, 0502, 0506, 0509, 0509, 
0509, 0514, 0514 

0511, 0512, 0513 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 0,00 - 0,45 

Humus % ds 1,5 2,1 

Lutum % ds 2,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

    

    

    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  72 279 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  4,2 14,8 -0 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  13 27 -0,09 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  12 19 -0,06  31 49 -0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  11 32 -0,05 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  84 199 0,1 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,6 0,6 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,2 0,2 

Fluorantheen mg/kg ds  0,086 0,086  1,3 1,3 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,69 0,69 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,72 0,72 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,34 0,34 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,52 0,52 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,36 0,36 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,40 -0,03   5,2 0,1 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  11 52 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  47 224 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,3 36,5 (6)  31 148 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  18 86 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  110 524 0,07 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,4   97,7  

Droge stof % m/m  89,5 90,0  89,3 89,0 

Lutum %  <2   <2  

Organische stof (humus) %  1,5   2,1  

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0017 0,0081 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0015 0,0071 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0021 0,0100 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0012 0,0057 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0031 0,0148 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0032 0,0152 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0021 0,0100 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   0,071 0,05 

 
 
 
 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Bijlage 5 Analyseresultaten grondwatermonsters 
met overschrijdingen normwaarden 

 
 
 

 
 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  0506-1-1 

Datum  18-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  49 49 -0 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14) 

CKW (som) µg/l  <1,6  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 420418.05 

< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Bijlage 6 Normwaarden grond en grondwater  
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Bijlage 6:  Normwaarden grond en grondwater 
 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 
  

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen   

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8
 

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30
#
 

Seleen - 100
#
 

Tellurium - 600
#
 

Thallium - 15# 

Tin 6,5 900# 

Vanadium 80 250# 

Zilver - 15# 

2. Overige organische stoffen   

Cyanide (vrij)5 3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)1 0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)1 0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000# 

Aromatische oplosmiddelen
1, 7

 2,5* 200
#
 

Dihydroxybenzenen (som)
12

 - 8
#
 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)1 1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,12 

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen
2
 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)1 0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen   

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)1 2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1
 0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen   

Monochloorfenolen (som)1 0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)1 0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)1 0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)1 0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)
1
 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)
1
 0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)
1
 0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50# 

Trichlooranilinen - 10
#
 

Tetrachlooranilinen - 30
#
 

Pentachlooranilinen 0,15* 10# 

4-chloormethylfenolen 0,60* 15
#
 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen  

Chloordaan (som)
1
 0,0020 4 

DDT (som)
1
 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1
 0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5 

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen 

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172 

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2# 

Maneb - 22# 

7. Overige stoffen   

Asbest
3
 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat
11

 0,070* 48 

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#
 

Butanol 2,0* 30# 

1,2 butylacetaat 2,0* 200# 

Ethylacetaat 2,0* 75# 

Diethyleen glycol 8,0 270# 

Ethyleen glycol 5,0 100# 

Formaldehyde 0,1* 0,1
#
 

Isopropanol 0,75 220
#
 

Methanol 3,0 30# 

Methylethylketon 2,0* 35
#
 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100# 
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Toelichting:   

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden. 

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds. 
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon 
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)  
  

Stof Streefwaarde
7
 

 Ondiep 
(< 10 m -mv.) 

Diep 
(> 10 m -mv.) 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen    

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15# 

Seleen - 0,07 160# 

Tellurium - – 70
#
 

Thallium - 2* 7# 

Tin - 2,2* 50
#
 

Vanadium - 1,2* 70
#
 

Zilver - – 40
#
 

2. Overige organische stoffen   

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)
1
 0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)1 0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02
#
 

Aromatische oplosmiddelen1 - 150# 

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#
 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600
#
 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800# 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen5   

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)1 0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

   

 

Stof Streefwaarde7 Interventie- 
waarde 

 

C. Chloorfenolen5   

Monochloorfenolen (som)1 0,3 100 

Dichloorfenolen (som)1 0,2 30 

Trichloorfenolen (som)
1
 0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1
 0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)1 - 6 

Dichlooranilinen - 100
#
 

Trichlooranilinen - 10# 

Tetrachlooranilinen - 10# 

Pentachlooranilinen - 1# 

4-chloormethylfenolen - 350# 

Dioxine (som TEQ)1 - 0,000001# 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen   

Chloordaan (som)
1
 0,00002* 0,2 

DDT (som)
1
 - - 

DDE (som)1 - - 

DDD (som)1 - - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)1 - 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)
1
 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen   

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2# 

Maneb 0,00005 0,1# 

7. Overige stoffen   

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)1 0,5 5 

Minerale olie4 50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5# 

Butanol - 5600# 

1,2 butylacetaat - 6300
#
 

Ethylacetaat - 15000# 

Diethyleen glycol - 13000# 

Ethyleen glycol - 5500
#
 

Formaldehyde - 50# 

Isopropanol - 31000# 

Methanol - 24000# 

Methylethylketon - 6000# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400# 
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Toelichting:   
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 7 Toelichting op normwaarden grond en 
grondwater 

 
 
 

 
 

 



Rapport 
  
projectnummer 420418.105 
27 januari 2020 revisie 01 
  

 

Bijlage 7:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  
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Bijlage 8 Analysecertificaten 
 



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 18-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003254/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

jose Cadieguo 1/2

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/07:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003254/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 85.8% (m/m) 83.3 90.3 89.5Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 4.8 3.4 1.5Organische stof

96.1% (m/m) ds 95.0 96.5 98.4Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg ds 22 55 <20Barium (Ba)

S 0.32mg/kg ds 0.24 0.35 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 4.8 <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 8.0 30 <5.0Koper (Cu)

S 0.075mg/kg ds 0.065 0.076 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 4.5 9.2 <4.0Nikkel (Ni)

S 60mg/kg ds 38 82 12Lood (Pb)

S 160mg/kg ds 38 100 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 5.3 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 12 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

11mg/kg ds 19 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 9.2 6.3 7.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 48 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

5MM01

5MM02

5MM03

5MM04 10498065

10498064

10498063

10498062

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4

jose Cadieguo 2/2

420418.05

Analysecertificaat

18-Jan-2019/07:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003254/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.058 <0.050Naftaleen

S 0.17mg/kg ds 1.8 0.45 <0.050Fenanthreen

S 0.053mg/kg ds 0.31 0.100 <0.050Anthraceen

S 0.42mg/kg ds 2.0 0.65 0.086Fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.61 0.26 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.22mg/kg ds 0.76 0.31 <0.050Chryseen

S 0.11mg/kg ds 0.32 0.14 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg ds 0.59 0.25 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.14mg/kg ds 0.44 0.22 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.13mg/kg ds 0.49 0.18 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1.7mg/kg ds 7.5 2.6 0.40PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5MM01

5MM02

5MM03

5MM04 10498065

10498064

10498063

10498062
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498062 0501  0  50 05372532801 5MM01

 10498062 0503  0  50 05372532711 5MM01

 10498062 0507  0  50 05372532821 5MM01

 10498062 0509  0  50 05372532891 5MM01

 10498062 0510  0  50 05372531621 5MM01

 10498062 0514  0  50 05356834851 5MM01

 10498063 0506  0  50 05372532871 5MM02

 10498063 0508  0  50 05372532931 5MM02

 10498063 0515  0  50 05356833661 5MM02

 10498063 0502  0  50 05372532911 5MM02

 10498063 0504  0  50 05372533311 5MM02

 10498063 0505  0  50 05372532971 5MM02

 10498064 0511  30  80 05372532842 5MM03

 10498064 0512  35  85 05372532652 5MM03

 10498064 0513  45  95 05372539702 5MM03

 10498065 0502  50  70 05372531652 5MM04

 10498065 0502  70  120 05372531613 5MM04

 10498065 0506  50  100 05372529042 5MM04

 10498065 0509  50  70 05372529072 5MM04

 10498065 0509  70  120 05372529133 5MM04

 10498065 0509  120  150 05372530764 5MM04

 10498065 0514  50  100 05356831112 5MM04

 10498065 0514  100  150 05356831123 5MM04
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10498063
Certificate no.: 2019003254
Sample description.: 5MM02
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T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 22-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003447/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1

jose Cadieguo 1/2

420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/16:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003447/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 89.3% (m/m)Droge stof

S 2.1% (m/m) dsOrganische stof

97.7% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 72mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 4.2mg/kg dsKobalt (Co)

S 13mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 11mg/kg dsNikkel (Ni)

S 31mg/kg dsLood (Pb)

S 84mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

11mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

47mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

31mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

18mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 110mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

0.0017mg/kg dsPCB 28

1 5MM05 10498704

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1

jose Cadieguo 2/2

420418.05

Analysecertificaat

22-Jan-2019/16:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019003447/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0015mg/kg dsPCB 52

S 0.0021mg/kg dsPCB 101

S 0.0012mg/kg dsPCB 118

S
2)

0.0031mg/kg dsPCB 138

S 0.0032mg/kg dsPCB 153

S 0.0021mg/kg dsPCB 180

S 0.015mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.60mg/kg dsFenanthreen

S 0.20mg/kg dsAnthraceen

S 1.3mg/kg dsFluorantheen

S 0.69mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.72mg/kg dsChryseen

S 0.34mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.52mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.36mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.43mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 5.2mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 5MM05 10498704
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498704 0511  0  30 05372533521 5MM05

 10498704 0512  0  35 05372538221 5MM05

 10498704 0513  0  45 05372539541 5MM05
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Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10498704
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10498704
Certificate no.:2019003447
Sample description.: 5MM05
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T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 15-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003255/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1

Guus Snaterse 1/1

420418.05

Analysecertificaat

15-Jan-2019/13:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019003255/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

89.9% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

4Aantal stuks
2)

295.8gGewicht
2)

0.0mgAmfibool
2)

37000mgAsbest (wit, chrysotiel)

1 5AVM01 10498066

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003255/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498066 0506  0  1 0003923AGAVM01 5AVM01

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003255/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003255/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Monstercode : 5859919
Uw referentie : 5AVM01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 10-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 329,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 295,8 g
Percentage droogrest : 89,88 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 295,8 hecht chrysotiel 10-15 4 36975,0 0,0

Totaal 295,8 4 36975,0 0,0
Ondergrens 29580 0
Bovengrens 44370 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 37000 0,0 37000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 37000 0,0

Totaal massa asbest: 37000 mg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847369
Project omschrijving : 2019003255-420418.05
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).
Opdrachtverificatiecode: WJGN-CEOX-WYVB-JNVR Ref.: 847369_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847369
Project omschrijving : 2019003255-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WJGN-CEOX-WYVB-JNVR Ref.: 847369_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5859919 5AVM01 0506 0-.01 0003923AG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847369
Project omschrijving : 2019003255-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WJGN-CEOX-WYVB-JNVR Ref.: 847369_certificaat_v1



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 17-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003256/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1 2

Guus Snaterse 1/1

420418.05

Analysecertificaat

16-Jan-2019/17:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019003256/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

86.2% (m/m) 88.1Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)

15.1kg 15.3In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

13mg 0.2Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

3.9mg 0.5Asbest fractie 1-2mm
2)2)

48mg 5.4Asbest fractie 2-4mm
2)2)

150mg 27Asbest fractie 4-8mm
2)2)

290mg 130Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

500mg 160Asbest (som)
2)2)

39mg/kg ds 12Asbest in grond
2)2)

39mg/kg ds 12Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

39mg/kg ds 12Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

39mg/kg ds 12Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

5AM01

5AMM02 10498069

10498068

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003256/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498068 0506  0  50 1506718MGAM01 5AM01

 10498069 AMM02  0  1 1506717MGAMM02 5AMM02

 10498069 0501  0  50AMM02 5AMM02

 10498069 0502  0  50AMM02 5AMM02

 10498069 0503  0  50AMM02 5AMM02

 10498069 0504  0  50AMM02 5AMM02

 10498069 0507  0  50AMM02 5AMM02

 10498069 0508  0  50AMM02 5AMM02

 10498069 0509  0  50AMM02 5AMM02

 10498069 0510  0  50AMM02 5AMM02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003256/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003256/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Monstercode : 5859920
Uw referentie : 5AM01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15070 g
Droge massa aangeleverde monster : 12990 g
Percentage droogrest : 86,2 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 11810,2 92,4 8,3 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 464,2 3,6 63,4 13,66 5 14,3
1-2 mm 249,4 2,0 175,7 70,45 11 22,1
2-4 mm 72,8 0,6 72,8 100,00 34 380,1
4-8 mm 145,7 1,1 145,7 100,00 31 1178,7
8-20 mm 41,2 0,3 41,2 100,00 3 2344,2
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12783,5 100,0 507,1 84 3939,4

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 1,0 0,3 2,6 1,0 0,3 2,6 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 3,7 3,0 4,5 3,7 3,0 4,5 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 12 9,2 14 12 9,2 14 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 23 18 28 23 18 28 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 39 31 49 39 31 49 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 39 0,0 39
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 39 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 39 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:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847370
Project omschrijving : 2019003256-420418.05
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: SDWM-QWVG-GIFE-DFBK Ref.: 847370_certificaat_v1



Monstercode : 5859920
Uw referentie : 5AM01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847370
Project omschrijving : 2019003256-420418.05
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: SDWM-QWVG-GIFE-DFBK Ref.: 847370_certificaat_v1



Monstercode : 5859921
Uw referentie : 5AMM02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 14-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15260 g
Droge massa aangeleverde monster : 13444 g
Percentage droogrest : 88,1 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 12745,0 95,8 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 83,6 0,6 77,8 93,06 4 1,5
1-2 mm 156,2 1,2 76,2 48,78 3 2,1
2-4 mm 88,9 0,7 88,9 100,00 11 43,1
4-8 mm 120,6 0,9 120,6 100,00 3 215,4
8-20 mm 108,8 0,8 108,8 100,00 2 1011,9
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13303,1 100,0 479,5 23 1274,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 2,0 1,6 2,4 2,0 1,6 2,4 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 9,5 7,6 11 9,5 7,6 11 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 12 9,6 14 12 9,6 14 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 12 0,0 12
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 12 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 12 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:
+ : enkele losse vezels

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847370
Project omschrijving : 2019003256-420418.05
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: SDWM-QWVG-GIFE-DFBK Ref.: 847370_certificaat_v1



Monstercode : 5859921
Uw referentie : 5AMM02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847370
Project omschrijving : 2019003256-420418.05
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: SDWM-QWVG-GIFE-DFBK Ref.: 847370_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847370
Project omschrijving : 2019003256-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SDWM-QWVG-GIFE-DFBK Ref.: 847370_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5859920 5AM01 0506 0-.5 1506718MG

5859921 5AMM02 0504 0-.5 1506717MG
0501 0-.5 1506717MG
0503 0-.5 1506717MG
0502 0-.5 1506717MG
0507 0-.5 1506717MG
AMM02 0-.01 1506717MG
0508 0-.5 1506717MG
0510 0-.5 1506717MG
0509 0-.5 1506717MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847370
Project omschrijving : 2019003256-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SDWM-QWVG-GIFE-DFBK Ref.: 847370_certificaat_v1



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

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847370
Project omschrijving : 2019003256-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SDWM-QWVG-GIFE-DFBK Ref.: 847370_certificaat_v1



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 17-Jan-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019003453/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle

1

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

17-Jan-2019/10:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jan-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019003453/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

89.8% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

27.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<17.7mgAsbest (som)
2)

<0.8mg/kg dsAsbest in puin
2)

<0.8mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.8mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 5AMM03 10498716

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jan-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019003453/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10498716 AMM03  0  45 0086914MG1 5AMM03

 10498716 AMM03  0  45 0086915MG2 5AMM03

 10498716 0511  0  30AMM03 5AMM03

 10498716 0512  0  35AMM03 5AMM03

 10498716 0513  0  45AMM03 5AMM03

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003453/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019003453/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Monstercode : 5860363
Uw referentie : 5AMM03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 27520 g
Droge massa aangeleverde monster : 24713 g
Percentage droogrest : 89,8 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 11258,3 46,2 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1717,7 7,0 181,7 10,58 0 0,0
1-2 mm 1621,8 6,6 429,4 26,48 0 0,0
2-4 mm 1926,7 7,9 966,4 50,16 0 0,0
4-8 mm 2910,3 11,9 2910,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 4954,9 20,3 4954,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 24389,7 100,0 9455,3 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 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 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 <0,8 0,0 0,7 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

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: <0,8 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 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847597
Project omschrijving : 2019003453-420418.05
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).
Opdrachtverificatiecode: ENCY-WDRM-UPHX-KBHX Ref.: 847597_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847597
Project omschrijving : 2019003453-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ENCY-WDRM-UPHX-KBHX Ref.: 847597_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5860363 5AMM03 AMM03 0-.45 0086914MG
AMM03 0-.45 0086915MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847597
Project omschrijving : 2019003453-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ENCY-WDRM-UPHX-KBHX Ref.: 847597_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847597
Project omschrijving : 2019003453-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ENCY-WDRM-UPHX-KBHX Ref.: 847597_certificaat_v1



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 06-Mar-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019028438/1Certificaatnummer/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).



VO Zuidrand te Goirle

1

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

06-Mar-2019/17:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019028438/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

86.8% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

12Aantal stuks
2)

245.0gGewicht
2)

0.0mgAmfibool
2)

31000mgAsbest (wit, chrysotiel)

1 RE3-AVplaat 10580049

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Feb-2019

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019028438/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10580049 SL528  0  60 0003887AGRE3-AVplaat01 RE3-AVplaat

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 2019028438/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019028438/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5898502
Uw referentie : RE3-AVplaat
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 28-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 282,3 g
Droge massa aangeleverde monster : 245,0 g
Percentage droogrest : 86,79 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 245,0 hecht chrysotiel 10-15 12 30625,0 0,0
Totaal 245,0 12 30625,0 0,0

Ondergrens 24500 0
Bovengrens 36750 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 31000 0,0 31000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 31000 0,0

Totaal massa asbest: 31000 mg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863345
Project omschrijving : 2019028438-420418.05
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).
Opdrachtverificatiecode: UJYX-PSAT-JWQI-ZISF Ref.: 863345_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863345
Project omschrijving : 2019028438-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UJYX-PSAT-JWQI-ZISF Ref.: 863345_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5898502 RE3-AVplaat SL528 0-.6 0003887AG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863345
Project omschrijving : 2019028438-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UJYX-PSAT-JWQI-ZISF Ref.: 863345_certificaat_v1



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 06-Mar-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019028533/1Certificaatnummer/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).



VO Zuidrand te Goirle

1 2

jose Cadieguo 1/1

420418.05

Analysecertificaat

06-Mar-2019/18:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019028533/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

93.6% (m/m) 96.4Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)

111 20Aantal stuks
2)2)

271.0g 513.8Gewicht
2)2)

0.0mg 0.0Amfibool
2)2)

34000mg 64000Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

RE4-AVplaat01-1

RE4-AVplaat02-1 10580409

10580408

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Feb-2019

27-Feb-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019028533/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10580408 RE4-AVplaat01  0  8 0003881AG1 RE4-AVplaat01-1

 10580409 RE4-AVplaat02  0  8 0003883AG1 RE4-AVplaat02-1

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 2019028533/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019028533/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5898617
Uw referentie : RE4-AVplaat01-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 28-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 289,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 271,0 g
Percentage droogrest : 93,55 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 271,0 hecht chrysotiel 10-15 111 33875,0 0,0
Totaal 271,0 111 33875,0 0,0

Ondergrens 27100 0
Bovengrens 40650 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 34000 0,0 34000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 34000 0,0

Totaal massa asbest: 34000 mg

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863381
Project omschrijving : 2019028533-420418.05
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).
Opdrachtverificatiecode: BFHH-IRNR-LXVQ-XRCM Ref.: 863381_certificaat_v1



Monstercode : 5898618
Uw referentie : RE4-AVplaat02-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 28-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 532,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 513,8 g
Percentage droogrest : 96,42 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 513,8 hecht chrysotiel 10-15 20 64225,0 0,0
Totaal 513,8 20 64225,0 0,0

Ondergrens 51380 0
Bovengrens 77070 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 64000 0,0 64000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 64000 0,0

Totaal massa asbest: 64000 mg

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863381
Project omschrijving : 2019028533-420418.05
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).
Opdrachtverificatiecode: BFHH-IRNR-LXVQ-XRCM Ref.: 863381_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863381
Project omschrijving : 2019028533-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BFHH-IRNR-LXVQ-XRCM Ref.: 863381_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5898617 RE4-AVplaat01-1 RE4-AVplaa 0-.08 0003881AG

5898618 RE4-AVplaat02-1 RE4-AVplaa 0-.08 0003883AG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863381
Project omschrijving : 2019028533-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BFHH-IRNR-LXVQ-XRCM Ref.: 863381_certificaat_v1



T.a.v. G. Stoks
Postbus      40
4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 07-Mar-2019

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05
2019028437/1Certificaatnummer/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).



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

jose Cadieguo 1/3

420418.05

Analysecertificaat

07-Mar-2019/14:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019028437/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)2)2)2)2)

81.9% (m/m) 78.8 81.6 89.4 86.0Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
3)3)3)3)

12.4kg 14.4 13.6 13.7In behandeling genomen hoeveelheid
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)3)3)

<2.5mg <2.4 <2.2 <4.9Asbest (som)
3)3)3)3)

<0.3mg/kg ds <0.3 <0.3 <0.5Asbest in grond
3)3)3)3)

<0.3mg/kg ds <0.3 <0.3 <0.5Gemeten Asbestconcentratie
3)3)3)3)

<0.3mg/kg ds <0.3 <0.3 <0.5Gemeten concentratie Chrysotiel
3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
4)

kg 28.5In behandeling genomen hoeveelheid
4)

mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
4)

mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
4)

mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
4)

mg 15Asbest fractie 4-8mm
4)

mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
4)

mg 0.0Asbest fractie >20mm
4)

mg 15Asbest (som)
4)

mg/kg ds 0.6Asbest in puin
4)

mg/kg ds 0.6Gemeten Asbestconcentratie
4)

mg/kg ds 0.6Gemeten concentratie Chrysotiel
4)

mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
4)

mg/kg ds 0.6Totaal asbest hechtgebonden
4)

mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

RE1-AMM1-1

RE1-AMM2-1

RE1-AMM3-1

RE2-AMM2

RE2-AMM3-1 10580041

10580040

10580039

10580038

10580037

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Feb-2019

26-Feb-2019

26-Feb-2019

26-Feb-2019

26-Feb-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle
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420418.05

Analysecertificaat

07-Mar-2019/14:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019028437/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)2)2)2)2)

85.9% (m/m) 89.5 86.9 88.4 75.6Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
3)3)3)3)3)

11.8kg 12.3 13.6 12.3 12.3In behandeling genomen hoeveelheid
3)3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 3.7 7.7Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 1.2 20Asbest fractie 1-2mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 8.3 29Asbest fractie 2-4mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 83Asbest fractie 4-8mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 270Asbest fractie 8-20mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)3)3)3)

<8.0mg <0.4 <4.7 13 410Asbest (som)
3)3)3)3)3)

<0.9mg/kg ds <0.1 <0.5 1.2 44Asbest in grond
3)3)3)3)3)

<0.9mg/kg ds <0.1 <0.5 1.2 44Gemeten Asbestconcentratie
3)3)3)3)3)

<0.9mg/kg ds <0.1 <0.5 1.2 44Gemeten concentratie Chrysotiel
3)3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
3)3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 1.2 44Totaal asbest hechtgebonden
3)3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

6

7

8

9

10

RE2-SL523

RE3-AMM3-1

RE3-AMM4-1

RE3-SL528

RE4-AMM1-1 10580046

10580045

10580044

10580043

10580042

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Feb-2019

26-Feb-2019

26-Feb-2019

26-Feb-2019

26-Feb-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle
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420418.05

Analysecertificaat

07-Mar-2019/14:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019028437/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)2)

83.8% (m/m) 87.4Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
3)3)

12.1kg 12.9In behandeling genomen hoeveelheid
3)3)

6.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)

1.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)3)

6.4mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
3)3)

120mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)3)

600mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)3)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)

730mg <1.7Asbest (som)
3)3)

220mg/kg ds <0.2Asbest in grond
3)3)

73mg/kg ds <0.2Gemeten Asbestconcentratie
3)3)

57mg/kg ds <0.2Gemeten concentratie Chrysotiel
3)3)

16.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
3)3)

73mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)3)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

Uitbesteed onderzoek
2)

Zie bijl.Asbest SEM-analyse

11

12

RE4-AMM4-1

RE4-AMM5-1 10580048

10580047

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Feb-2019

27-Feb-2019

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019028437/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10580037 RE1-AMM1  0  50 0087280MG1 RE1-AMM1-1

 10580038 RE1-AMM2  0  100 0087278MG1 RE1-AMM2-1

 10580039 RE1-AMM3  50  100 0087282MG1 RE1-AMM3-1

 10580040 RE2-AMM2  0  50 1506834MG1 RE2-AMM2

 10580040 RE2-AMM2  0  50 1506835MG2 RE2-AMM2

 10580041 RE2-AMM3  50  100 0087285MG1 RE2-AMM3-1

 10580042 SL523  0  50 1506836MG1 RE2-SL523

 10580043 RE3-AMM3  0  60 0087290MG1 RE3-AMM3-1

 10580044 RE3-AMM4  50  110 0087291MG1 RE3-AMM4-1

 10580045 SL528  0  60 0087287MG1 RE3-SL528

 10580046 RE4-AMM1  0  8 0086910MG1 RE4-AMM1-1

 10580047 RE4-AMM4  0  8 0086761MG1 RE4-AMM4-1

 10580048 RE4-AMM5  8  50 0087012MG1 RE4-AMM5-1

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 2019028437/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.#

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 4)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019028437/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

UitbestedingUitbesteedW0004Asbest SEM-grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 18

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5898573 = RE4-AMM4-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/02/2019
Startdatum : 28/02/2019
Monstercode : 5898573
Matrix : Grond

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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898490
Uw referentie : RE1-AMM1-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12420 g
Droge massa aangeleverde monster : 10172 g
Percentage droogrest : 81,9 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 8472,6 85,4 7,2 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 730,5 7,4 163,5 22,38 0 0,0
1-2 mm 341,6 3,4 210,3 61,56 0 0,0
2-4 mm 187,8 1,9 187,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 141,7 1,4 141,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 52,1 0,5 52,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9926,3 100,0 762,6 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 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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 <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898491
Uw referentie : RE1-AMM2-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14420 g
Droge massa aangeleverde monster : 11363 g
Percentage droogrest : 78,8 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 10665,6 95,7 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 202,0 1,8 87,9 43,51 0 0,0
1-2 mm 132,4 1,2 67,1 50,68 0 0,0
2-4 mm 65,2 0,6 65,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 47,2 0,4 47,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 32,3 0,3 32,3 100,00 0 0,0
>20 mm 5,5 0,0 5,5 100,00 0 0,0
Totaal 11150,2 100,0 312,4 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 0,0 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 0,2 0,0 0,0 0,0
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 <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898492
Uw referentie : RE1-AMM3-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13630 g
Droge massa aangeleverde monster : 11122 g
Percentage droogrest : 81,6 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 9671,2 88,5 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 403,0 3,7 81,8 20,30 0 0,0
1-2 mm 334,2 3,1 241,8 72,35 0 0,0
2-4 mm 168,6 1,5 168,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 202,6 1,9 202,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 146,6 1,3 146,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10926,2 100,0 848,6 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 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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 <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898494
Uw referentie : RE2-AMM3-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13670 g
Droge massa aangeleverde monster : 11756 g
Percentage droogrest : 86,0 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 10201,0 88,1 12,9 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 339,3 2,9 74,9 22,07 0 0,0
1-2 mm 299,7 2,6 104,6 34,90 0 0,0
2-4 mm 277,2 2,4 277,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 228,0 2,0 228,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 230,4 2,0 230,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11575,6 100,0 928,0 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 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
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 <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

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: <0,5 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 5 van 18

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898495
Uw referentie : RE2-SL523
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 04-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11850 g
Droge massa aangeleverde monster : 10179 g
Percentage droogrest : 85,9 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 8909,4 89,6 12,8 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 243,8 2,5 21,2 8,70 0 0,0
1-2 mm 242,9 2,4 77,0 31,70 0 0,0
2-4 mm 185,1 1,9 185,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 224,2 2,3 224,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 133,2 1,3 133,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9938,6 100,0 653,5 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 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
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 0,8 <0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

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
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898496
Uw referentie : RE3-AMM3-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 04-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12310 g
Droge massa aangeleverde monster : 11017 g
Percentage droogrest : 89,5 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 10463,7 97,7 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 29,3 0,3 17,2 58,70 0 0,0
1-2 mm 75,8 0,7 73,8 97,36 0 0,0
2-4 mm 65,0 0,6 65,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 27,7 0,3 27,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 30,1 0,3 30,1 100,00 0 0,0
>20 mm 21,6 0,2 21,6 100,00 0 0,0
Totaal 10713,2 100,0 242,6 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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: <0,1 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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898497
Uw referentie : RE3-AMM4-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13550 g
Droge massa aangeleverde monster : 11775 g
Percentage droogrest : 86,9 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 11030,3 95,9 12,7 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 144,1 1,3 48,9 33,93 0 0,0
1-2 mm 147,3 1,3 47,6 32,32 0 0,0
2-4 mm 68,3 0,6 68,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 59,7 0,5 59,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 47,2 0,4 47,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11496,9 100,0 284,4 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 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
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 <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

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: <0,5 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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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898498
Uw referentie : RE3-SL528
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12340 g
Droge massa aangeleverde monster : 10909 g
Percentage droogrest : 88,4 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 10410,2 97,6 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 110,4 1,0 47,1 42,66 4 12,5
1-2 mm 66,6 0,6 55,7 83,63 5 7,8
2-4 mm 35,8 0,3 35,8 100,00 7 66,6
4-8 mm 27,1 0,3 27,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 19,8 0,2 19,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10669,9 100,0 192,7 16 86,9

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 0,3 0,2 0,8 0,3 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,8 0,6 0,9 0,8 0,6 0,9 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 1,2 0,9 1,9 1,2 0,9 1,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 1,2 0,0 1,2
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1,2 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 9 van 18

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898498
Uw referentie : RE3-SL528
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898499
Uw referentie : RE4-AMM1-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12280 g
Droge massa aangeleverde monster : 9284 g
Percentage droogrest : 75,6 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 7353,4 80,7 12,9 0,18 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 462,2 5,1 193,3 41,82 20 25,6
1-2 mm 390,7 4,3 321,3 82,24 25 130,3
2-4 mm 201,5 2,2 201,5 100,00 12 229,1
4-8 mm 231,4 2,5 231,4 100,00 14 664,3
8-20 mm 478,2 5,2 478,2 100,00 8 2128,6
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9117,4 100,0 1438,6 79 3177,9

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 0,8 0,5 1,3 0,8 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 2,2 1,6 2,8 2,2 1,6 2,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 3,1 2,5 3,8 3,1 2,5 3,8 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 9,1 7,3 11 9,1 7,3 11 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 29 23 35 29 23 35 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 44 35 54 44 35 54 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 44 0,0 44
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 44 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 44 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:
+ : enkele losse vezels
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898499
Uw referentie : RE4-AMM1-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898500
Uw referentie : RE4-AMM4-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12100 g
Droge massa aangeleverde monster : 10140 g
Percentage droogrest : 83,8 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 9309,7 93,4 7,2 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 157,3 1,6 56,5 35,92 6 13,5
1-2 mm 184,8 1,9 105,3 56,98 5 3,5
2-4 mm 96,0 1,0 96,0 100,00 14 50,8
4-8 mm 90,7 0,9 90,7 100,00 24 752,2
8-20 mm 121,3 1,2 121,3 100,00 8 3718,9
>20 mm 4,0 0,0 4,0 100,00 0 0,0
Totaal 9963,8 100,0 481,0 57 4538,9

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 0,6 0,3 1,3 0,5 0,2 1,0 0,1 0,0 0,3
1-2 mm 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 12 9,1 15 9,4 7,5 11 2,6 1,5 3,8
8-20 mm 60 45 75 47 37 56 13 7,5 19
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 73 55 92 57 46 69 16 9,0 23

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
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 57 16 73
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 57 16

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 220 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:
+ : enkele losse vezels
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898500
Uw referentie : RE4-AMM4-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

1-2 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898501
Uw referentie : RE4-AMM5-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12890 g
Droge massa aangeleverde monster : 11266 g
Percentage droogrest : 87,4 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 10796,1 97,9 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 92,6 0,8 49,2 53,13 0 0,0
1-2 mm 64,7 0,6 38,5 59,51 0 0,0
2-4 mm 37,6 0,3 37,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 28,9 0,3 28,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 10,0 0,1 10,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11029,9 100,0 171,4 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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 <0,2 0,0 0,1 <0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

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: <0,2 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 15 van 18

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898493
Uw referentie : RE2-AMM2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 01-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28500 g
Droge massa aangeleverde monster : 25479 g
Percentage droogrest : 89,4 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 19275,0 76,7 12,9 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 992,2 3,9 122,5 12,35 0 0,0
1-2 mm 712,1 2,8 487,2 68,42 0 0,0
2-4 mm 916,9 3,6 916,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 846,7 3,4 846,7 100,00 2 118,4
8-20 mm 2387,4 9,5 2387,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 25130,3 100,0 4773,6 2 118,4

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 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 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 0,6 0,0 0,6
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,6 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,6 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 16 van 18

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Monstercode : 5898493
Uw referentie : RE2-AMM2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 17 van 18

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
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: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Uw referentie : RE4-AMM1-1
Monstercode : 5898499

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 18 van 18

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5898490 RE1-AMM1-1 RE1-AMM1 0-.5 0087280MG

5898491 RE1-AMM2-1 RE1-AMM2 0-1 0087278MG

5898492 RE1-AMM3-1 RE1-AMM3 .5-1 0087282MG

5898494 RE2-AMM3-1 RE2-AMM3 .5-1 0087285MG

5898495 RE2-SL523 SL523 0-.5 1506836MG

5898496 RE3-AMM3-1 RE3-AMM3 0-.6 0087290MG

5898497 RE3-AMM4-1 RE3-AMM4 .5-1.1 0087291MG

5898498 RE3-SL528 SL528 0-.6 0087287MG

5898499 RE4-AMM1-1 RE4-AMM1 0-.08 0086910MG

5898500 RE4-AMM4-1 RE4-AMM4 0-.08 0086761MG

5898501 RE4-AMM5-1 RE4-AMM5 .08-.5 0087012MG

5898573 RE4-AMM4-1 RE4-AMM4-1 0086761MG

5898493 RE2-AMM2 RE2-AMM2 0-.5 1506834MG
RE2-AMM2 0-.5 1506835MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



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. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 863344
Project omschrijving : 2019028437-420418.05
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UHAG-EHFP-NOKD-TDRY Ref.: 863344_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sanitas Laboratorium Services   010 – 29 22 940 KVK Rotterdam 55005101 
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RAPPORTAGE ASBEST IN FIJNE FRACTIE
SEM ANALYSE FIJNE FRACTIE

Eurofins Omegam B.V.
T.a.v. mevrouw F.E.M. Knip
Postbus 94685
1090 GR Amsterdam
Nederland

Document nr. : 1958979/1/1.1

Datum rapportage : 07-03-2019
Datum analyse : 07-03-2019
Datum ontvangst : 04-03-2019

Uw referentie : 863344
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5898 (Q)

Aangeboden door : Eurofins Omegam B.V.
Projectnaam : 2019028437-420418.05

Massa monster (nat) : 12,10 Kg
Massa monster (droog) : 10,14 Kg
Droge stofgehalte : 83,80 %

Monsteromschrijving : 5898573 RE4-AMM4-1

fractie
(mm)

zeeffractie
% m/m

massa(g)

onder
zocht

(% mm)

Soort
materiaal

Aantal
deeltjes

CHRY
% m/m

AMO
% m/m

CRO
% m/m

OVE
% m/m

HB Massa
materiaal

(gram)

Conc.
Serpentijn
(mg/kgds)

Conc.
Amphibool
(mg/kgds)

onder-
grens

(mg/kgds)

bovengrens
(mg/kgds)

> 0,5 654,10 -
- - - - - - - - - - - -

< 0,5 9.309,67 opm
- - - - - - - - < 0,1 < 0,1 0,2 0,2

Opmerkingen:
- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- zeeffractie <0,5mm in kwantitatief (SEM) onderzocht en bevat geen vrije

asbestvezels

conc.
(mg/kgds)

ondergrens
(mg/kgds)

bovengrens
(mg/kgds)

totaal Serpentijn asbest < 0,1 < 0,1 < 0,1

totaal Amphibool asbest < 0,1 < 0,1 < 0,1

totaal asbest < 0,2 0,2 0,2

totaal gewogen asbest < 1,1 1,1 1,1

totaal hechtgebonden - - -

totaal niet-hechtgebonden < 0,2 0,2 0,2

Eurofins Sanitas Testing B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant



T.a.v. G. Stoks
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 23-Jan-2019

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2019

VO Zuidrand te Goirle

420418.05

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Zuidrand te Goirle
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Edwin van de Meerendonk 1/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/L 45 110 49 59Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 3.1 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 3.8µg/L 3.3 <3.0 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 2.1Lood (Pb)

S <10µg/L <10 54 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

0305-1-1

0311-1-1

0404-1-1

0506-1-1

0705-1-1 10510999

10510998

10510997

10510996

10510995

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



VO Zuidrand te Goirle

1 2 3 4 5

Edwin van de Meerendonk 2/8

420418.05

Analysecertificaat

23-Jan-2019/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019007176/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

0305-1-1

0311-1-1

0404-1-1

0506-1-1

0705-1-1 10510999

10510998

10510997

10510996

10510995
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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KvK/CoC No.  09088623
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019007176/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10510995 0305  150  250 06850619121 0305-1-1

 10510995 0305  150  250 06850619202 0305-1-1

 10510995 0305  150  250 08050720483 0305-1-1

 10510996 0311  200  300 06850618921 0311-1-1

 10510996 0311  200  300 06850618952 0311-1-1

 10510996 0311  200  300 08050720623 0311-1-1

 10510997 0404  200  300 06850618931 0404-1-1

 10510997 0404  200  300 06850619172 0404-1-1

 10510997 0404  200  300 08007452573 0404-1-1

 10510998 0506  200  300 06850619061 0506-1-1

 10510998 0506  200  300 06850619022 0506-1-1

 10510998 0506  200  300 08050720593 0506-1-1

 10510999 0705  150  250 06850619081 0705-1-1

 10510999 0705  150  250 06850619072 0705-1-1

 10510999 0705  150  250 08050720603 0705-1-1

 10511000 0714  250  350 06850618961 0714-1-1

 10511000 0714  250  350 06850619042 0714-1-1

 10511000 0714  250  350 08050721153 0714-1-1

 10511001 0902  200  300 06850618971 0902-1-1

 10511001 0902  200  300 06850619002 0902-1-1

 10511001 0902  200  300 08007453633 0902-1-1

 10511002 1008  150  250 06850619141 1008-1-1

 10511002 1008  150  250 06850619192 1008-1-1

 10511002 1008  150  250 08007453733 1008-1-1

 10511003 1025  150  250 06850619151 1025-1-1

 10511003 1025  150  250 06850619162 1025-1-1

 10511003 1025  150  250 08050720473 1025-1-1

 10511004 1105  150  250 06850618991 1105-1-1

 10511004 1105  150  250 06850619212 1105-1-1

 10511004 1105  150  250 08007453033 1105-1-1

 10511005 1106  150  250 06850619181 1106-1-1

 10511005 1106  150  250 06850618982 1106-1-1

 10511005 1106  150  250 08007453853 1106-1-1

 10511006 1107  300  400 06850618901 1107-1-1

 10511006 1107  300  400 06850618912 1107-1-1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Bijlage 10 Indicatieve toetsing Besluit 
bodemkwaliteit 

 
 
 

 
 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  5MM01 5MM02 5MM03 

Humus (% ds)  3,8 4,8 3,4 

Lutum (% ds)  2,7 2,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 

     

     

     

     

Zintuiglijke bijmengingen   resten baksteen, spikkels 
baksteen, matig 
baksteenhoudend, zwak 
baksteenhoudend, brokken 
baksteen 

resten puin, resten baksteen, 
zwak zinkassenhoudend 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  25 89 (6)  22 85 (6)  55 213 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,32 0,50  0,24 0,37  0,35 0,57 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  4,8 16,9 

Koper  mg/kg ds  12 23  8 15  30 59 

Kwik  mg/kg ds  0,075 0,105  0,065 0,091  0,076 0,108 

Lood  mg/kg ds  60 90  38 57  82 126 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  4,5 13,1  9,2 26,8 

Zink  mg/kg ds  160 351  38 84  100 229 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,058 0,058 

Fenanthreen mg/kg ds  0,17 0,17  1,8 1,8  0,45 0,45 

Anthraceen mg/kg ds  0,053 0,053  0,31 0,31  0,1 0,1 

Fluorantheen mg/kg ds  0,42 0,42  2 2  0,65 0,65 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,2 0,2  0,61 0,61  0,26 0,26 

Chryseen mg/kg ds  0,22 0,22  0,76 0,76  0,31 0,31 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  0,32 0,32  0,14 0,14 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18  0,59 0,59  0,25 0,25 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14  0,44 0,44  0,22 0,22 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13  0,49 0,49  0,18 0,18 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,7   7,4   2,6 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 4 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  5,3 11,0 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  12 25 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 29 (6)  19 40 (6)  <11 23 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 29 (6)  9,2 19,2 (6)  6,3 18,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)  <6 9 (6)  <6 12 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <64  48 100  <35 <72 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  96,1   95   96,5  

Droge stof % m/m  85,8 86,0  83,3 83,0  90,3 90,0 

Lutum %  2,7   <2   <2  

Organische stof (humus) %  3,8   4,8   3,4  

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013   <0,010   <0,014 

 



 
 

Projectcode: 420418.05 

 
Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  5MM04 5MM05 

Humus (% ds)  1,5 2,1 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > industrie 

    

    

    

    

Zintuiglijke bijmengingen   sterk puinhoudend, volledig 
puin 

Grondsoort  Zand  

  Meetw GSSD Meetw GSSD 

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  72 279 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  4,2 14,8 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  13 27 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  12 19  31 49 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  11 32 

Zink  mg/kg ds  <20 <33  84 199 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,6 0,6 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,2 0,2 

Fluorantheen mg/kg ds  0,086 0,086  1,3 1,3 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,69 0,69 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,72 0,72 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,34 0,34 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,52 0,52 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,36 0,36 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,40   5,2 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  11 52 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  47 224 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,3 36,5 (6)  31 148 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  18 86 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  110 524 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  98,4   97,7  

Droge stof % m/m  89,5 90,0  89,3 89,0 

Lutum %  <2   <2  

Organische stof (humus) %  1,5   2,1  

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0017 0,0081 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0015 0,0071 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0021 0,0100 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0012 0,0057 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0031 0,0148 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0032 0,0152 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0021 0,0100 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   0,071 

 
 
 



 
 

Projectcode: 420418.05 

< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Bijlage 10: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit :  overige bouwstoffen

Soort materiaal: overige bouwstoffen

Partijomvang:  ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten  Spreiding

Samen-

stelling (1)
Norm

5MM05 Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

Algemeen

Droge-stofgehalte % 89,3

Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen mg/kg ds 0,05 1,0 2,1 - 0,05 5 -

Fenanthreen mg/kg ds 0,6 1,0 2,1 - 0,60 20 -

Anthraceen mg/kg ds 0,2 1,0 2,1 - 0,20 10 -

Fluorantheen mg/kg ds 1,3 1,0 2,1 - 1,30 35 -

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,69 1,0 2,1 - 0,69 40 -

Chryseen mg/kg ds 0,72 1,0 2,1 - 0,72 10 -

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,34 1,0 2,1 - 0,34 40 -

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,52 1,0 2,1 - 0,52 10 -

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,36 1,0 2,1 - 0,36 40 -

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,43 1,0 2,1 - 0,43 40 -

PAK's Totaal VROM (10) mg/kg ds - 1,0 2,1 - 5,21 50 -

PCB's

PCB- 28 mg/kg ds 0,0017 1,0 2,1 - - -

PCB- 52 mg/kg ds 0,0015 1,0 2,1 - - -

PCB-101 mg/kg ds 0,0021 1,0 2,1 - - -

PCB-118 mg/kg ds 0,0012 1,0 2,1 - - -

PCB-138 mg/kg ds 0,0031 1,0 2,1 - - -

PCB-153 mg/kg ds 0,0032 1,0 2,1 - - -

PCB-180 mg/kg ds 0,0021 1,0 2,1 - - -

Som PCB-7 mg/kg ds - 1,0 2,1 - 0,015 0,5 -

Overig stoffen

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds 3 - -

Minerale olie (GC) C12-C16 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) C16-C21 mg/kg ds 11 - -

Minerale olie (GC) C21-C30 mg/kg ds 47 - -

Minerale olie (GC) C30-C35 mg/kg ds 31 - -

Minerale olie (GC) C35-C40 mg/kg ds 18 - -

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds - 1,0 2,1 - 105 500 -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 13

 Conclusie:

Verklaring Aannames

Xh hoogste meetwaarde voor stof x Onderzocht materiaal:

Xl laagste meetwaarde voor stof x Protocol:

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl Toetsingskader:

Xgem gemiddeld gemeten gehalte voor stof x Aantal monsters:

(1)

(2)

(3)

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de 

toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

Toetsing (2,3)

monsters: 5MM05

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt 

voor Xgem een gehalte aangehouden van 0,7 x rapportagegrens

nvt

1

De partij overige bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de samenstellingswaarden voor een 

niet-vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de 

partij mag worden toegepast. 

overige bouwstoffen

indicatieve toetsing

blad 1 van 1 Milieu  Bbk_v04_00_excel2013_proof_versie_30jan2018.xls
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Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 

 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem.  
 
Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie 
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn 
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij 
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 

 Achtergrondwaarden (AW2000) 
 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens 

aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden 
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

 Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage B van de Regeling. 

 Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit 

van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor 
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen 
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

 Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor 

de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

 Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de 

bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
 Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te 

voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem 
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B 
van de Regeling. 

 Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en 

het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden 
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, 
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling.  
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De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te 
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

 AW2000  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel 

schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt 
verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de 
Regeling). 

 Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort. 

 
Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het 
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de 
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 
 
Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van 
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond. 
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De gemeten gehalten in een partij bouwstoffen worden getoetst aan de toetsingswaarden en rekenregels 
uit het Besluit en Regeling bodemkwaliteit: 
 

- Maximale samenstellingswaarden 
 De maximale samenstellingswaarden voor bouwstoffen geven de concentratieniveaus aan voor 

organische parameters waarboven geen en waaronder wel hergebruik mogelijk is. De genoemde 
maximale waarden zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage A van de Regeling. 

 
- Maximale emissiewaarde 
 De maximale emissiewaarden geven de maximaal toelaatbare belasting van de bodem of het 

oppervlaktewater aan, als gevolg van uitloging van anorganische stoffen uit een bouwstof. Hierbij is de 
wijze van toepassen (geïsoleerd of ongeïsoleerd) bepalend voor de hoogte van de emissiewaarden. De 
emissiewaarden zijn opgenomen in tabel 1 van Bijlage A van de Regeling.  

 
Op basis van de bovenstaande toetsingswaarden kan worden bepaald tot welke categorie een bouwstof 
behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het 
laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede 
door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.  
 
De op basis van de bovenstaande toetsingswaarden in te delen categorieën zijn: 
- Niet-vormgegeven bouwstof 
 Niet-vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten gehalten aan alle 

onderzochte stoffen de maximale samenstellingswaarden niet worden overschreden en waarin voor alle 
onderzochte stoffen de maximale emissiewaarden bij een ongeïsoleerde toepassing eveneens niet 
worden overschreden.  

 Het toepassen van een niet-vormgegeven bouwstof, op landbodem of in oppervlaktewater, hoeft niet te 
worden gemeld, tenzij sprake is van hergebruik zonder eigendomsoverdracht. In dat geval dient 
minimaal 5 werkdagen vooraf (digitaal) een melding te worden ingediend via het Meldpunt 
bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). 

 Voor het toepassen van een niet-vormgegeven bouwstof geldt geen minimale hoeveelheid. Wel dient 
vermenging met de bodem te worden voorkomen en moet de bouwstof worden verwijderd indien het 
werk haar functie verliest. 
 

- IBC-bouwstof  
 IBC-bouwstoffen zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten gehalten aan alle onderzochte stoffen de 

maximale samenstellingswaarden niet worden overschreden en waarin voor alle onderzochte stoffen de 
maximale emissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing eveneens niet worden overschreden.  

 IBC-bouwstoffen mogen niet in oppervlaktewater worden toegepast. Het toepassen op of in landbodem 
dient minimaal 4 weken vooraf te worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Daarnaast gelden een aantal toepassingsvoorschriften zoals het 
minimaal in een werk aanbrengen van 10.000 m3, geen vermenging met de bodem, het terugneembaar 
aanbrengen van de bouwstof en het verwijderen van de bouwstof indien het werk haar functie verliest 
(zie voor het totale overzicht van alle voorschriften paragraaf 3.9 van de Regeling bodemkwaliteit). 

 
- Niet toepasbare bouwstoffen 
 Niet toepasbare bouwstoffen zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten gehalten aan één of meer 

onderzochte stoffen de maximale samenstellingswaarden voor bouwstoffen  worden overschreden 
en/of waarin voor één of meer onderzochte stoffen de maximale emissiewaarden bij een geïsoleerde 
toepassing worden overschreden. Deze bouwstoffen zijn niet geschikt om in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit te worden toegepast.  

 
 Wordt niet aan de criteria van het Besluit bodemkwaliteit voldaan, dan kan het toepassen eventueel 

plaatsvinden onder de vergunningplicht van de Wm (voor werken die tevens kunnen worden 
beschouwd als een inrichting). Toepassen buiten een inrichting is verboden op grond van artikel 10.2 
Wm, behoudens ontheffing op grond van artikel 10.63 Wm.  

 Is toepassing onder de noemer van de Wm geen optie, dan dient de grond te worden afgevoerd naar 
een erkende verwerker (reiniger/stort). 
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Speciale toetsingsregel voor bouwstoffen 
Bouwstoffen die voor het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater zijn toegepast, zijn destijds aan een ander wettelijk kader (met bijbehorende 
samenstellings- en uitloognormen) getoetst. Te denken valt aan het Bouwstoffenbesluit maar ook het 
daaraan voorafgegane IPO-interimbeleid. 
Wanneer dergelijke bouwstoffen nu vrijkomen uit een werk en opnieuw worden toegepast, zonder 
tussentijds een bewerking te ondergaan, treedt voor het milieu in principe geen wijziging op. De kans 
bestaat daarentegen dat, omdat met het Besluit bodemkwaliteit andere (strengere) normen en rekenregels 
gelden, deze eerder goedgekeurde bouwstoffen nu niet meer voor hergebruik in aanmerking komen. 
 
Om dit te ondervangen is voor deze bouwstoffen in de Regeling een toetsingsregel opgenomen, de 
zogenoemde '2x2-regel' (zie artikel 5.1.10 van de Regeling). Deze toetsregel staat een overschrijding van 
maximaal twee samenstellings- en/of emissiewaarden met een factor twee toe. 
 
De toetsingsregel geldt niet: 
- Voor bouwstoffen die na het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit (en conform het Bbk) zijn 

toegepast. 
- Voor nieuwe producten, ongeacht welke grondstoffen hiervoor gebruikt zijn en ongeacht of ze bestaan 

uit al eerder toegepaste bouwstoffen. 
- Voor bouwstoffen die, tussen het moment van vrijkomen en opnieuw toepassen, worden bewerkt. 

Enerzijds omdat de samenstelling en de emissie van de bouwstof door deze  bewerking kunnen 
veranderen waardoor niet langer kan worden gesteld dat het effect op het milieu gelijk blijft. Anderzijds 
omdat bewerken een proces is waarbij in principe een nieuw product wordt gemaakt en nieuwe 
producten gewoon moeten voldoen aan de eisen van het Besluit. 

- Voor de maximale samenstellingswaarde voor PAK’s (som) in asfaltproducten. 
- Voor de norm van asbest omdat asbest een kritische stof is waarvoor in het Productenbesluit asbest een 

eis is opgenomen en hier niet van kan worden afgeweken. 
- Voor IBC-bouwstoffen (gedefinieerd volgens het Bouwstoffenbesluit). 
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Bijlage 12 Foto’s veldwerk  
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Foto 1: Materiaal uit proefgat 0503 

 
 

  

 
Foto 2: Materiaal uit proefgat 0504 
 

 
Foto 3: Proefgat 0505 
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Foto 4: Materiaal uit proefgat 0505 
 

 
Foto 5: Materiaal uit proefgat 0506 
 

 
Foto 6: Asbestverdacht plaatmateriaal op maaiveld bij proefgat 0506 
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Foto 7: Proefgat 0508 
 

 
Foto 8: Materiaal uit proefgat 0508 
 

 
Foto 9: Proefgat 0509 
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Foto 10: Materiaal uit proefgat 0509 
 

 
Foto 11: Proefgat 0510 
 

 
Foto 12: Materiaal uit proefgat 0510 
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Foto 13: Materiaal uit proefgat 511 (geen foto’s van de proefgaten 512 en 513, maar het materiaal is 
hetzelfde). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Fotonummer: 14 Proefsleuf 516  Fotonummer: 15 Proefsleuf 517 

     

 

 

 
Fotonummer: 16 Proefsleuf 518  Fotonummer: 17 Proefsleuf 519 

     



 

 

 
Fotonummer: 18 Proefsleuf 520  Fotonummer: 19 Proefsleuf 521 

     

 

 

 

 
Fotonummer: 20 Proefsleuf 522  Fotonummer: 21 Proefsleuf 523 

     



 

 

 
Fotonummer: 22 Proefsleuf 524  Fotonummer: 23 Proefsleuf 525 

     

 

 

 
Fotonummer: 24 Proefsleuf 526  Fotonummer: 25 Proefsleuf 527 

     

 

 
 



 

 

 
Fotonummer: 26 Proefsleuf 528  Fotonummer: 27 Asbestverdacht materiaal uit proefsleuf 528 

     

 

 

 
Fotonummer: 28 Proefsleuf 529  Fotonummer: 29 Proefsleuf 530 

     



 

 

 
Fotonummer: 30 Proefsleuf 531  Fotonummer: 31 Proefsleuf 532 

     

 

 

 

 
Fotonummer: 32 Proefsleuf 533  Fotonummer: 33 Proefsleuf 534 

     



 

 

 
Fotonummer: 34 Proefsleuf 535  Fotonummer: 35 Veel asbestverdacht materiaal op maaiveld en 

toplaag deel RE4 (monsters RE4-AVplaat01) 

     

 

  

Fotonummer: 36 Veel asbestverdacht materiaal op maaiveld en 

toplaag deel RE4 (monster RE4-AVplaat02) 
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Bijlage 13 Rekenblad asbest  
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Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 05, februari 2017

ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van grond 1700 kg/m3

Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest
 materiaal A vlakke plaat 12,5 % 0 %
 materiaal B vlakke plaat 12,5 % 0 %
 materiaal C
 materiaal D
 materiaal E

SL528 0-60 SL533 t/m SL 535 (0,0-0,08) I-waarde overschreden!
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
massapercentage grove fractie 1 % massapercentage grove fractie 0 %
gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm 1,2 mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm 220 mg/kg
massa veldvochtig monster 12,34 kg massa veldvochtig monster 12,28 kg
massa gedroogd monster 10,909 kg massa gedroogd monster 9,284 kg

vlakke plaat 300 gram vlakke plaat gram
vlakke plaat gram vlakke plaat 784,8 gram

Volume geïnspecteerde partij 0,726 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,3146 m3

Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie
Gewogen concentratie serpentijnasbest 34,4 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 242,6 mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest <20 mm 1,188 mg/kg Gewogen concentratie asbest <20 mm 220 mg/kg
Totaal 35,6 mg/kg Totaal 462,6 mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
massapercentage grove fractie % massapercentage grove fractie %
gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm mg/kg
massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg
massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg

vlakke plaat gram vlakke plaat gram
vlakke plaat gram vlakke plaat gram

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3

Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie
Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest <20 mm 0 mg/kg Gewogen concentratie asbest <20 mm 0 mg/kg
Totaal 0,0 mg/kg Totaal 0,0 mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
massapercentage grove fractie % massapercentage grove fractie %
gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm mg/kg
massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg
massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg

vlakke plaat gram vlakke plaat gram
vlakke plaat gram vlakke plaat gram

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3

Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie
Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest <20 mm 0 mg/kg Gewogen concentratie asbest <20 mm 0 mg/kg
Totaal 0,0 mg/kg Totaal 0,0 mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
massapercentage grove fractie % massapercentage grove fractie %
gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <20 mm mg/kg
massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg
massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg

vlakke plaat gram vlakke plaat gram
vlakke plaat gram vlakke plaat gram

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3

Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie
Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest <20 mm 0 mg/kg Gewogen concentratie asbest <20 mm 0 mg/kg
Totaal 0,0 mg/kg Totaal 0,0 mg/kg
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Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 05, februari 2017

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen.
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, 
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde 
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
= gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)

V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

De gewogen concentratie in de fractie <20 mm wordt gecorrigeerd voor de fractie grof puin.
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NOTITIE 
  

  
datum 3 april 2020 
  
aan Gemeente Goirle 

De heer J. Ludwig en Mw. J. Kluijtmans 
  
betreft Beoordelen bodemrapport groenblauwe zone 

Zuidrand Goirle, incl. deellocatie 5 
  
opsteller Werner von Scheibler, Jan Dirk Hattink  

 

Ccollegiale toets Marco van den Hoek 
 

telefoon 06-15393747  
  
afdeling Team Metingen en Onderzoek 

  
zaaknummer 19101421 

 
  

Inleiding 
In januari, februari en maart 2019 is door Antea Group een verkennend (water)bodem- 

en asbestonderzoek in bodem uitgevoerd op 12 deellocaties ter plaatse van het plange-
bied groenblauwe zone Zuidrand Goirle (rapportnummer: 420418.105, d.d. 27 januari 
2020). Hierin is het rapport van 30 april 2019 met betrekking tot deellocatie 5 als bijlage 
15 opgenomen.  
 
Het rapport van 27 januari 2020 (inclusief het rapport van 30 april)  is door Team Metin-
gen en Onderzoek beoordeeld. 

 
Beoordeling bodemonderzoek 

Aanleiding onderzoek 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Van Puijenbroek (VP) Grondexploitatie 
in verband met de voorgenomen herontwikkeling in het plangebied. De rapportage is 
beoordeeld in verband met de bestemmingswijziging.  
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwali-

teit van zowel grond als grondwater in de groenblauwe zone van het plangebied. 

 
Figuur 1: De onderzoekslocatie van de groenblauwe zone ligt binnen de rode omlijning. 

HaVeP 

Zuidrand  

Goirle BP 
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Erkenning  

Antea Group is een gecertificeerd bureau voor het uitvoeren van veldwerk (certificaat 

K86152/07). De betreffende veldwerkers waren ten tijde van het veldwerk gecertificeerd 
voor de SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De analyses van de grond en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico 
B.V. een gecertificeerd laboratorium (certificaat L010). De asbestanalyses zijn uitbesteed 
aan het hiervoor gecertificeerde laboratorium van Eurofins Omegam B.V. (certificaat 
L086). 

 
Historische informatie 
In de rapportage wordt geen overzicht van de historie van de onderzoekslocatie gegeven. 
Wel wordt verwezen naar het in 2014 door Antea uitgevoerde historische onderzoek (pro-
jectnummer 236126, december 2014). Dat onderzoek betreft alleen het HaVeP-terrein en 
is door de OMWB in een advies van 8 augustus 2019 (zaaknummer 19070348) als onvol-
doende beoordeeld, omdat ook in dat rapport geen historie van het terrein wordt gegeven, 

alleen samenvattingen van enkele eerdere bodemonderzoeken (zie tekening 3a met ver-
ontreinigingslocaties HaVeP-terrein) en het gegeven dat de oorspronkelijke waterlopen op 
het industrieterrein van H. van Puijenbroek (HaVeP) in de jaren 50 van de vorige eeuw 

zijn gedempt, waarbij de huidige Nieuwe Ley in de onderzoekslocatie is aangelegd. 
Ook in het huidige rapport wordt voornamelijk een samenvatting gegeven van voorgaande 
onderzoeken. Deze worden hieronder samengevat. De onderzoeken op het voormalige 
HaVeP-terrein maken geen deel uit van het plangebied Zuidrand Goirle en worden hieron-

der alleen vermeld met een korte toelichting. Waterbodems worden apart beschreven hier-
onder. 
 
Voorgaande onderzoeken 
a) Verkennend bodemonderzoek Bergstraat 26 Goirle, Oranjewoud, kenmerk 180946,  

d.d. 14 mei 2008: 

Deze locatie ligt aan het Kerklaantje en hier heeft een bleekloods gestaan en 2 be-
zinkbassins. In de bodem zijn geen verhoogde concentraties gemeten en in het 
grondwater alleen licht verhoogde concentraties. Deze locatie is ook opgenomen in 
het reeds beoordeelde rapport deellocatie 5 (Antea 2019). 

b) Verkennend en aanvullend milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van de Water-
molenstraat (nabij 9) te Goirle, UDM, kenmerk 02.02.223, d.d. 6 januari 2003: 

 Hier is ± 480 m3 sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood en zink. Omvang 

van de totale verontreiniging is vermoedelijk 3.500 m3 , maar is niet ingekaderd. 
Grondwater is licht verontreinigd. (zie overzichtstekening 2a, locatie niet bekend). 

c) Evaluatie deelsanering aan de Watermolenstraat te Goirle, UDM, kenmerk 
03.02.042, d.d. 4 november 2003: 

 Op de sterk verontreinigde locatie (zie b) is een deel gesaneerd (± 366 m3 ), maar 
er blijft nog een sterke restverontreiniging achter (blijft deel geval van ernstige bo-
demverontreiniging). (zie overzichtstekening 2a, locatie niet bekend) 

  
Bodemonderzoeken HaVeP  
In de periode 1996 - 2015 zijn diverse bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd op 
het bedrijfsterrein van HaVeP. Hieronder staan de resultaten van de onderzoeken sa-
mengevat. Deze locaties liggen zover bekend niet binnen de planlocatie groenblauwe 
zone Zuidrand Goirle. 

d) Verkennend bodemonderzoek op het bedrijfsterrein aan de Bergstraat 50 te Goirle, 
Oranjewoud, kenmerk 8245-72983, d.d. april 1995 (zie tekening 3b). 

e) Nader bodemonderzoek bedrijfsterrein Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, ken-
merk 8245-75031, d.d. 21 november 1996.  

f) Nader bodemonderzoek ter plaatse van de Bergstraat 50 te Goirle, Fugro, kenmerk 
89010029, d.d. 14 januari 2002. 

g) Aanvullend nader bodemonderzoek voormalige afleverzuil Bergstraat 50 te Goirle, 

Oranjewoud, kenmerk 3509-114854, d.d. september 2003.  
h) Evaluatierapport grond- en grondwatersanering vml. afleverzuil bedrijfsterrein Berg-

straat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 4910-147975, d.d. 8 augustus 2007.  
i) Rapportage grondwatermonitoring vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen Berg-

straat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 180942, d.d. 6 juni 2008.  
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j) Actualisatie bodemonderzoek deellocaties G en V Bergstraat 50 te Goirle, Oranje-
woud, kenmerk 180942, d.d. 12 december 2008. 

k) Eindsituatie onderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 236126EIND, 

d.d. 31 augustus 2012 (reeds beoordeeld in advies van 8 augustus 2019). 

 
Vervolgens worden 4 deellocaties op het HaVeP-terrein beschreven waar sterke grond- 
en grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. Na saneringen op die locaties zijn alleen 
nog licht verhoogde gehalten aangetroffen in grond en grondwater (o.a. VOCl), met uit-
zondering van de locatie aan de Watermolenstraat 9, waar in 2003 de sterke verontreini-
gingen met zware metalen deels zijn gesaneerd. Hier is in het actualisatie-onderzoek in 

2008 een sterke verontreiniging met zware metalen in het grondwater aangetroffen, 
waarvan de omvang niet bekend is (zie tekening 3a en overzichtstekening 2a, locatie 
niet bekend).  
 
l) Verkennend bodemonderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Oranjewoud, kenmerk 3509-

114855, d.d. 7 juni 2002:  
 Ten behoeve van nieuwbouw op het zuidwestelijke deel van HaVeP heeft bodemon-

derzoek alleen lichte verontreinigingen aangetoond. 
m) Verkennend en nader bodemonderzoek Bergstraat 50 (gedeeltelijk) te Goirle, Oran-

jewoud, kenmerk 236126, d.d. 3 december 2010: 
 In dit onderzoek is een sterke zinkverontreiniging (20 m3 ) in de grond ingekaderd 

(zie tekening 3e). 
n) Verkennend bodemonderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Antea Group, kenmerk 

236126, d.d. 4 februari 2015:  

 In dit onderzoek ten behoeve van het bouwen van een overkapping zijn in de (puin-
houdende) grond geen verontreinigingen aangetroffen en in het grondwater een 
lichte overschrijding van de streefwaarde voor molybdeen. 

 
Op de bodemkwaliteitskaart heeft het plangebied groenblauwe zone Zuidrand Goirle de 
kwaliteitsklasse AW2000 en de bodemfunctieklasse Landbouw/Natuur. Het HaVeP terrein 

is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.  
 
In het tankarchief van de gemeente Goirle komen geen locaties binnen het plangebied 
voor. Ook blijkt uit de verzamelde informatie (o.a. topotijdreis) dat binnen het plange-
bied geen andere bebouwing aanwezig is (geweest) dan een paardenstal. Uit de histori-
sche kaarten is af te leiden hoe de Oude ley is verlegd en gedempt en de Nieuwe Ley is 

aangelegd. 

 
Voorgaande waterbodemonderzoeken 
o) Nader waterbodemonderzoek zandvang Voorste Stroom te Oisterwijk, Tauw, kenmerk 

R001-3851362CPM-D01-E, d.d. 27 oktober 2000: 
In dit rapport is een uitgebreid vooronderzoek beschreven, waaruit geconcludeerd 
wordt dat het slib in de Nieuwe Ley binnen het plangebied mogelijk verontreinigd is 
als gevolg van de aanwezigheid van 2 stortplaatsen (Roovertsedijk en Breehees) met 

bedrijfsafval stroomopwaarts van de Nieuwe Ley in het plangebied. 
p) Verkennend milieukundig waterbodemonderzoek aan De Nieuwe Ley te Goirle-Tilburg, 

UDM, kenmerk 03.02.393, d.d. 15 januari 2004: 
Dit onderzoek op 5 deellocaties in de Nieuwe Ley liggen allen stroomafwaarts van het 
plangebied. Hieruit bleek dat het slib de kwaliteit van klasse 0 en klasse 1 heeft vol-
gens de 4e Nota waterhuishouding en verspreid mag worden op het perceel langs de 

oevers. 
q) Nader waterbodemonderzoek Nieuwe Ley, Tijhuis Ingenieurs B.V., kenmerk Y08007, 

d.d. april 2008: 
Dit onderzoek is uitgevoerd in een zandvang direct stroomopwaarts in de Nieuwe Ley 
en hieruit blijkt dat het slib de kwaliteit heeft van klasse 1 en klasse 2 uit de 4e Nota 
waterhuishouding en mag verspreid worden op het aangrenzende perceel. 

r) Verkennend waterbodemonderzoek 4 trajecten waterschap De Dommel, Tauw, ken-

merk AQ2014-062, d.d. 24 oktober 2014: 
In dit rapport wordt ook een zandvang in de Nieuwe Ley onderzocht direct stroomop-
waarts van het plangebied en het slib blijkt voldoen aan klasse B bij toepassen als 
waterbodem of klasse Industrie bij toepassen op landbodem.  
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Asbest 
Zover bekend zijn er binnen het plangebied geen asbestverdachte activiteiten geweest, 

maar er zijn wel wandel- en rijpaden aanwezig die mogelijk voorzien zijn van een asbest-

houdende halfverharding.  
Bij de terreinverkenning in december 2018 is een grondwal ten westen van het HaVeP 
terrein waargenomen en zijn verder geen bijzonderheden waargenomen, die een bodem-
verontreiniging kunnen inhouden. 
 
Onderzoeksstrategie 

De locatie (totale oppervlakte ± 15,5 ha) is op basis van het vooronderzoek onderzocht 
als aangegeven in onderstaande tabel. In het rapport is verder een toelichting opgenomen 
over de gebruikte onderzoeksstrategieën. 
 

 
Zie bijlage 2 voor een tekening van de onderzoekslocatie met deellocaties en boorpunten. 
 
Hieronder worden de resultaten in een tabel weergegeven en vervolgens per deellocatie 

kort toegelicht. Omdat deellocatie 5 in een aparte rapportage door de OMWB is beoordeeld, 
wordt ons daarbij gegeven advies hier ingevoegd. 
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Zie ook beoordeling deellocatie 5 op basis van bijlage 15 
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Deellocatie 1 (Nieuwe Ley) 
Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 0,5 meter beneden de waterbodem is 

opgebouwd uit matig fijn zand. Er is ongeveer 0,5 meter water boven de bodem.  

 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er is weinig of geen slib (stroomsediment) aanwezig. In de bovengrond is een zwakke tot 
sterke bijmenging met grind en plantenresten aanwezig. Bij de boringen 0114 tot en met 
0120 worden klinkers en (ballast)stenen op de bodem aangetroffen.  
 

Analyseresultaten waterbodem 
Op basis van de NEN 5720, strategie lintvormig, normale onderzoeksinspanning (LN), is 
de waterbodem geanalyseerd op het standaard pakket A en conform BotoVa getoetst aan 
de normen in bijlage B, tabel 1 en 2 van de Regeling bodemkwaliteit. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in 1MMWB01 en 1MMWB03 de onderzochte parameters 
de achtergrondwaarde niet overschrijden. Deze waterbodem is verspreidbaar op de aan-
grenzende percelen of toepasbaar op een landbodem. In 1MMWB02 overschrijden diverse 

parameters de norm voor verspreiden (klasse B), maar is wel toepasbaar op landbodem 
als klasse Industrie. Er zijn geen duidelijke zintuiglijke waarnemingen gedaan, die deze 
verontreinigingen verklaren.  

 
Deellocatie 2 (Oude Ley) 
Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 0,5 meter beneden de waterbodem is 

opgebouwd uit matig fijn zand en plaatselijk leem. Er is ongeveer 0,3 meter water boven 
de bodem.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er is weinig of geen slib (stroomsediment) aanwezig. In de bovengrond is een zwakke tot 
sterke bijmenging met plantenresten of hout aanwezig.  

 
Analyseresultaten waterbodem 
Op basis van de NEN 5720, strategie LN, is de waterbodem geanalyseerd op het standaard 
pakket A en conform BotoVa getoetst aan de normen in bijlage B, tabel 1 en 2 van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in 2MMWB01 en 2MMWB02 de onderzochte parameters 

de normen voor Klasse A of klasse Industrie niet overschrijden. Deze waterbodem is ver-

spreidbaar op de aangrenzende percelen of toepasbaar op een landbodem. 
 
Deellocatie 3 (Toekomstige locatie Nieuwe Ley) 
Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 3 meter beneden maaiveld (m-mv) is 
opgebouwd uit fijn zand. In de ondergrond zijn plaatselijke 1 of 2 lagen leem aangetroffen 
met wisselende dikte. De bovengrond is matig humeus en de ondergrond is tot 2 m-mv 

zwak humeus. De grondwaterspiegel is op ongeveer 1,0 tot 1,5 m-mv aangetroffen.   
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de meeste van de 17 boringen zijn geen bijmengingen aangetroffen. In boring 0316 en 
0317 zijn in de bovengrond resten baksteen, beton en sporen asfalt aangetroffen. Dit 
mengmonster is apart geanalyseerd. Plaatselijk worden ook resten hout/wortels aange-

troffen tot 2 m-mv.  
 

Analyseresultaten grond 
Op basis van de NEN 5740, strategie onverdacht, lijnvormig (ONV-L), is de bodem geana-
lyseerd op het standaard analysepakket en conform BotoVa getoetst aan de normen in 
Circulaire bodemsanering (Wet bodembescherming, Wbb) en indicatief aan bijlage B, tabel 
1 van de Regeling bodemkwaliteit. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat 3 van de 4 mengmonsters van de bovengrond onder de 
achtergrondwaarde in de Wbb zijn en indicatief voldoen aan Achtergrondwaarde in de Re-
geling bodemkwaliteit. Het mengmonster met de bijmengingen is boven de achtergrond-
waarde in de Wbb, maar voldoet indicatief aan de kwaliteitsklasse Industrie. De 4 meng-
monsters van de ondergrond zijn allen onder de achtergrondwaarde in de Wbb en voldoen 
allen indicatief aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.  
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Analyseresultaten grondwater (deellocatie 3) 
In peilbuis 0305 overschrijdt de parameter barium de streefwaarde, de overige onder-

zochte parameters overschrijden de streefwaarde niet. In peilbuis 0311 overschrijden de 

onderzochte parameters de streefwaarde niet. 
 
Deellocatie 4 (Te verwijderen dijk noordelijk van de Nieuwe Ley) 
Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 3 m-mv is opgebouwd uit fijn zand. In 
de ondergrond is een leemlaag aangetroffen met wisselende dikte. De bovengrond is matig 

humeus en de ondergrond is tot 2 m-mv zwak humeus. De grondwaterspiegel is op onge-
veer 1,0 tot 1,5 m-mv aangetroffen.   
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de meeste van de 9 boringen zijn geen bijmengingen aangetroffen. Plaatselijk worden 
wel resten hout/wortels aangetroffen tot 2 m-mv.  
 

Analyseresultaten grond 
Op basis van de NEN 5740, strategie onverdacht, lijnvormig (ONV-L), is de bodem geana-
lyseerd op het standaard analysepakket en conform BotoVa getoetst aan de normen in 

Circulaire bodemsanering en indicatief aan bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwa-
liteit. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de 2 mengmonsters van de bovengrond voldoen aan de 
achtergrondwaarde in de Wbb en indicatief voldoen aan Achtergrondwaarde in de Regeling 

bodemkwaliteit. Ook de 2 mengmonsters van de ondergrond voldoen aan de achtergrond-
waarde in de Wbb en voldoen indicatief aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.  
 
Analyseresultaten grondwater  
In peilbuis 0404 overschrijdt de parameter barium de streefwaarde, de overige onder-
zochte parameters overschrijden de streefwaarde niet. 

 
Deellocatie 5 (terrein Van Puijenbroek en Thebe) 
Aanleiding onderzoek 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Van Puijenbroek (VP) Grondexploitatie 
in verband met grondruil en het onderzoeken van de gebruiksmogelijkheden van enkele 
percelen. Dit betreft het rapport 420418.105 van Antea Group van 30 april 2019. 

 

Historische informatie 
Momenteel ligt de onderzoekslocatie (oppervlakte 3.301 m2) braak, nadat de voormalige 
bleekloods in 2010 is gesloopt. Daarbij zijn ook 2 bezinkbassins verwijderd. In bijlage 1 is 
een situatietekening van de locatie gegeven in figuur 2. Vóór de aanwezigheid van de 
bleekloods met 2 bezinkbassins had de locatie een agrarische functie. Momenteel is een 
deel van de locatie als tuin in gebruik door het noordelijk en oostelijk gelegen verzorgings-
tehuis Thebe. 

Zuidelijk van de locatie stroomt De Nieuwe Ley, waarachter landbouwpercelen zijn gele-
gen. Westelijk van de locatie ligt een park.  
In de voormalige loods werden stoffen gebleekt met behulp van peroxide, waarbij het 
daarbij gebruikte grondwater in 2 betonnen bezinkbassins werd ontijzerd met loog. De 
opslag van de loog en peroxide was op een betonnen vloer in de loods. De toegangsweg 
bestaat uit een halfverharding met puin, welke voor een klein deel binnen de onderzoeks-

locatie ligt.  
In 2008 is door Oranjewoud (Antea Group) een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 

van de Bergstraat 26, waarvan de locatie met loods en bezinkbassins deel uitmaakte. In 
de grond zijn daarbij geen verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrond-
waarde aangetroffen en in het grondwater slechts licht verhoogde concentraties ten op-
zichte van de streefwaarde. Uit de geraadpleegde archieven (o.a. tankarchief) volgen geen 
activiteiten die een bodemverontreiniging tot gevolg kunnen hebben. Het is echter niet 

bekend of in de loods of in het puinpad asbestverdacht materiaal is toegepast. 
Op de bodemkwaliteitskaart ligt de onderzoekslocatie in de kwaliteitsklasse Achtergrond-
waarde en functieklasse Wonen.  
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Onderzoeksstrategie 
De locatie is op basis van het vooronderzoek onderzocht conform de NEN-5740 onverdacht 
(strategie ONV). De locatie van de voormalige loods en omliggende grond en het puinpad 

worden als asbestverdacht beschouwd. De bodem wordt onderzocht conform de NEN 5707 

met de strategie voor een diffuus belaste bodem met heterogeen verdeelde asbest op 
schaal van monsterneming (VED-HE). Het puinpad wordt volgens de NEN 5897 onder-
zocht. Ter plaatse van de 13 boringen volgens de NEN 5740 worden inspectiegaten gegra-
ven voor het asbestonderzoek, waarvan 3 gaten in het puinpad zijn gelegen.  
 
Bodemopbouw 

Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot 3,0 meter beneden maaiveld (m-mv) 
voornamelijk is opgebouwd uit matig fijn tot matig grof zand. De bovengrond en plaatselijk 
tot 2 m-mv is matig humeus. De grondwaterstand is waargenomen op een gemiddelde 
diepte van 1,3 m-mv. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bij de maaiveldinspectie zijn ter plaatse van de voormalige loods diverse asbestverdachte 

plaatjes aangetroffen. Hier is proefgat 506 gegraven. In 5 boringen bij de voormalige loods 
worden in de bovengrond sporen tot matige bijmengingen baksteen aangetroffen.  
Het puinpad bestaat tot 0,30 á 0,45 m-mv volledig uit puin, waarbij zintuiglijk geen  as-

bestverdacht materiaal is waargenomen. In de bodem onder de puinlaag worden tot maxi-
maal 0,95 m-mv resten puin en baksteen aangetroffen en een zwakke bijmenging met 
sintels. 
 

Analyseresultaten grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond zonder bijmengingen op basis van de 
Wbb een licht (>achtergrondwaarde) verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen (PAK), zink en lood wordt aangetroffen. De overige onderzochte parameters 
overschrijden de achtergrondwaarden niet. In de bovengrond met bijmengingen wordt 
volgens de Wbb een licht verhoogd gehalte PAK en lood aangetroffen. De overige onder-

zochte parameters overschrijden de achtergrondwaarden niet. In de bovengrond onder 
het puinpad wordt op basis van de Wbb een licht verhoogd gehalte PAK, zink, lood, koper 
en kobalt gemeten. De overige onderzochte parameters overschrijden de achtergrond-
waarden niet. 
 
In de ondergrond (zonder bijmengingen) overschrijden de onderzochte parameters de 

achtergrondwaarde in de Wbb niet. 

 
Analyseresultaten grondwater 
In het grondwater overschrijden de onderzochte parameters de streefwaarde niet. Opge-
merkt wordt dat de gemeten zuurgraad (pH) en elektrische geleiding (Ec) normaal zijn 
voor grondwater en hier dus geen invloed zichtbaar is van loog of peroxide.  
 
Analyseresultaten verkennend onderzoek asbest 

Ter plaatse van proefgat 506 is op het maaiveld ± 300 gram plaatmateriaal aangetroffen, 
welk materiaal in het laboratorium 10-15 % hechtgebonden chrysotielasbest blijkt te be-
vatten. 
De grond uit alle 13 proefgaten is in het veld uitgezeefd over een zeef met een maaswijdte 
van 20 mm. In de grove fractie (korrels > 20 mm) is zintuiglijk geen asbestverdacht ma-
teriaal aangetroffen. De fijne fractie (korrels < 20 mm) uit proefgat 506 is in het labora-

torium apart op asbest geanalyseerd. Daarin is omgerekend naar de droge massa van het 
monster 39 mg/kgds gewogen asbest aangetroffen. De asbest betreft hechtgebonden 

chrysotielasbest. De fijne fractie uit de overige proefgaten buiten het puinpad is in het 
laboratorium geanalyseerd, waarbij is vastgesteld dat hierin 12 mg/kgds gewogen asbest 
aanwezig is (hechtgebonden chrysotielasbest). Omdat het mengmonster is samengesteld 
uit 8 proefgaten waarin al of geen bijmengingen aanwezig zijn, wordt de gemeten concen-
tratie volgens de NEN 5707 vermenigvuldigd met 8. De berekende concentratie is dus 92 

mg/kgds gewogen asbest. De fijne fractie van de grond uit de 3 proefgaten in het puinpad 
is apart geanalyseerd en hierin is in het laboratorium geen asbest aangetoond. 
Omdat ter plaatse van 8 proefgaten de gewogen asbestconcentratie boven de 50 mg/kgds 
norm ligt voor het uitvoeren van nader onderzoek is op dit deel van het terrein een nader 
onderzoek naar asbest in bodem uitgevoerd. 
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In het puinpad zijn conform de NEN 5897 3 proefgaten gegraven. Het uitkomende puin is 
over een 20 mm zeef gezeefd, waarbij in de grove fractie (korrels > 20 mm) geen asbest 
is aangetroffen. Van de fijne fractie is ruim 25 kg aan het laboratorium aangeboden voor 

een analyse op asbest. In het laboratorium is in de puin geen asbest aangetroffen.  

 
Analyseresultaten nader onderzoek asbest 
De oppervlakte is onderverdeeld in 4 ruimtelijke eenheden (RE), waarbij gat 506 in RE 4 
ligt. Per RE zijn 5 proefsleuven gegraven. Op het maaiveld van RE 4 zijn meer asbest-
plaatjes aangetroffen, welke bij analyse allen hetzelfde plaatmateriaal betreffen met 10-
15 % hechtgebonden chrysotielasbest. In RE 1 en RE 2 is in de grove en fijne fractie geen 

asbestverdacht materiaal waargenomen. In RE 3 zijn in één van de 5 sleuven (SL528) 12 
asbestplaatjes aangetroffen, welke in het laboratorium dezelfde plaatjes blijken te zijn als 
in RE 4 zijn aangetroffen. In de fijne fractie van SL528 is analytisch 1,2 mg/kgds hecht-
gebonden chrysotielasbest aangetoond, waardoor het totale asbestgehalte in SL528 35,6 
mg/kgds asbest bedraagt. In de overige 4 sleuven van RE 3 is zintuiglijk en analytisch 
geen asbest aangetroffen. 
Op RE 4 is in SL531 en SL532 in de grove fractie geen asbestverdacht materiaal aange-

toond en in de fijne fractie is analytisch 44 mg/kgds hechtgebonden chrysotielasbest aan-
getoond. In SL533, SL534 en SL535 zijn in de grove fractie van de toplaag (0-0,08 m-mv) 
asbesthoudende plaatjes aangetroffen en ook in de fijne fractie is asbest aangetoond: 57 

mg/kgds chrysotielasbest en 16 mg/kgds amfiboolasbest, waardoor het gewogen asbest-
gehalte in de toplaag 220 mg/kgds asbest bedraagt. Op het laboratoriummonster is ver-
volgens ook een SEM-analyse (electronenmicroscoop) uitgevoerd, waarbij is vastgesteld 
dat er geen respirabele asbestvezels aanwezig zijn. In de laag daaronder (0,08-0,5 m-mv) 

is in de grove en fijne fractie geen asbest aangetroffen.  
Conclusie: In RE 1 en RE 2 is geen asbest aangetroffen en in RE 3 is in SL528 een con-
centratie asbest aangetroffen onder de norm van 50 mg/kgds voor nader onderzoek. In 
de toplaag in RE 4 is over 300 m2 (RE4-2) een geval van ernstige bodemverontreiniging 
met asbest aanwezig welke na een risicobeoordeling in Sanscrit niet spoedeisend blijkt te 
zijn.  

 
Conclusie bodemonderzoek 
De conclusie van het onderzoek is dat de resultaten geen aanleiding geven voor het uit-
voeren van een vervolgonderzoek.  
 
De onderzoeksresultaten geven wel aanleiding tot sanerende maatregelen ter plaatse 

van de asbestverontreiniging in RE4-2, hoewel de maatregelen niet spoedeisend zijn. 

 
De bodemkwaliteit van de locatie vormt mogelijk een belemmering voor de bestemmings-
wijziging, aangezien de kwaliteit van een deel van de bodem niet voldoet aan de nieuwe 
functie. Bovendien zijn er ook bij het huidige gebruik risico’s aanwezig als gevolg van de 
asbest ter plaatse van RE4-2. 
 
Deellocatie 6 (Grondwal op grens met HaVeP-terrein) 

Bodemopbouw 
De grondwal van ± 2.900 m3 is niet als een partij conform protocol 1001 bemonsterd, 
maar met 6 boringen tot onderin de grondwal indicatief onderzocht. De wal is ongeveer 
2,8 meter hoog en bestaat uit matig humeus fijn zand.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 

Over de hele partij worden sporen kolengruis, baksteen en puin aangetroffen.   
 

Analyseresultaten grond 
Op basis van de NEN 5740, strategie onverdacht (ONV) is de grondwal geanalyseerd op 
het standaard analysepakket en conform BotoVa getoetst aan de normen in Circulaire 
bodemsanering en indicatief aan bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de 2 mengmonsters van de grondwal indicatief voldoen 

aan Achtergrondwaarde in de Wbb en de Regeling bodemkwaliteit. Alleen de parameter 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) overschrijdt in geringe mate de achter-
grondwaarde in de Wbb.  
 
  



 

10 

 

Deellocatie 7 (Wandel- en rijpaden) 
Bodemopbouw 
De paden bestaan plaatselijk uit bodem met een dunne grindlaag of klinkers als verharding 

en heeft plaatselijk een puinverharding of sintellaag. Uit de veldwaarnemingen blijkt dat 

de bodem onder de verharding tot ± 2,5 m-mv is opgebouwd uit fijn zand. In de onder-
grond is plaatselijk op ± 2 m-mv een leemlaag aangetroffen. De ondergrond is tot 2 m-
mv zwak humeus. De grondwaterspiegel is op ongeveer 1,5 m-mv tot 2 m-mv aangetrof-
fen.   
 
Zintuiglijke waarnemingen 

In de bovengrond waar geen puinlaag is gelegen zijn zowel bodems zonder bijmengingen 
als bodems met bijmengingen aangetroffen. Het betreffen zwakke bijmengingen puin, sin-
tels en baksteen. Zie tabel 4.1 in het rapport voor details. Er is op het maaiveld en in de 
bodem of puin zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
 
Analyseresultaten grond  
Op basis van de NEN 5740, verdacht met heterogene verdeling van verontreinigingen op 

schaal van monsterneming (VED-HE) is de bodem geanalyseerd op het standaard analy-
sepakket en conform BotoVa getoetst aan de normen in Circulaire bodemsanering (Wbb) 
en indicatief aan bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 

De bovengrond met en zonder bijmengingen zijn apart geanalyseerd. De bovengrond zon-
der bijmengingen voldoet op basis van de Wbb overal aan de Achtergrondwaarde. In het 
mengmonster 7MM01 met bijmengingen zijn enkele parameters boven de achtergrond-
waarde in de Wbb en voldoet aan de kwaliteitsklasse Wonen. In boring 0720 met bijmen-

gingen tot 1 m-mv liggen alle concentraties onder de interventiewaarde in de Wbb en 
voldoet de bodem indicatief aan de kwaliteitsklasse Industrie. In het mengmonster 7MM07 
overschrijdt de parameter koper de interventiewaarde en de parameter lood de voormalige 
tussenwaarde. Na uitsplitsing en analyse van de deelmonsters blijkt in boring 0708 zowel 
de parameter koper als lood de interventiewaarde in de Wbb te overschrijden. Deze ver-
ontreiniging in de bovengrond is ingekaderd met de boringen 0725 tot en met 0729. Hierin 

voldoet de bodem met bijmengingen aan de kwaliteitsklasse Wonen en Industrie. De on-
dergrond van boring 0708 voldoet aan de Achtergrondwaarde uit de Wbb en de Regeling 
bodemkwaliteit. De omvang van de sterk verontreinigde grond bedraagt ± 12 m3.  
 
Analyseresultaten puin 
Van de puin met bijmenging kolengruis (boring 0707 tot en met 0710) is een mengmonster 

samengesteld, waarvan een indicatieve analyse op organische parameters (als grond) is 

uitgevoerd analoog aan analyses op niet-vormgegeven bouwstoffen. Hieruit volgt niet dat 
de puin elders niet kan worden toegepast. 
Van de puin met bijmenging sintels (boring 0721 tot en met 0724) is een mengmonster 
samengesteld, waarvan een indicatieve analyse op organische parameters (als grond) is 
uitgevoerd analoog aan analyses op niet-vormgegeven bouwstoffen. Hieruit volgt niet dat 
de puin elders niet kan worden toegepast. 
Om aan te tonen of de puin ergens anders toegepast mag worden is een onderzoek vereist 

als beschreven in hoofdstuk 3 van de Regeling bodemkwaliteit (niet uitgevoerd). 
Van de sintelverharding (boring 0711 en met 0713) is een mengmonster samengesteld, 
waarvan een indicatieve analyse op organische parameters (als grond) is uitgevoerd ana-
loog aan analyses op niet-vormgegeven bouwstoffen. Hieruit volgt niet dat de sintels el-
ders niet kan worden toegepast. De sintels voldoen echter niet aan de eisen van een 
bouwstof. 

 
Analyseresultaten asbest in grond en puin 

In de grond met puin zijn conform de NEN 5707 asbestinspectiegaten gegraven. De grond 
is in het veld uitgezeefd over een zeef met maaswijdte 20 mm. In de grove fractie (> 20 
mm) is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Van de fijne fractie (< 20 
mm) zijn 2 mengmonsters van ruim 10 kg droog gewicht naar het laboratorium gestuurd 
voor een analyse op asbest. Hierin is geen asbest boven de detectielimiet aangetoond. 

In de puin zijn conform de NEN 5897 asbestinspectiegaten gegraven. De puin is in het 
veld uitgezeefd over een zeef met maaswijdte 20 mm. In de grove fractie (> 20 mm) is 
zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Van de fijne fractie (< 20 mm) 
zijn 2 mengmonsters van ruim 25 kg droog gewicht naar het laboratorium gestuurd voor 
een analyse op asbest. Hierin is geen asbest boven de detectielimiet aangetoond. 
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In de sintellaag is in de grove fractie geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en in 
het laboratorium in de fijne fractie ook niet. Hoewel slechts 12 kg in plaats van 25 kg is 
aangeleverd geeft dit voldoende betrouwbaarheid.  

 

Analyseresultaten grondwater  
In peilbuis 0705 overschrijdt de parameter barium de streefwaarde, de overige onder-
zochte parameters overschrijden de streefwaarde niet. In peilbuis 0714 (nabij de sintel-
verharding) is een overschrijding van de streefwaarde gemeten voor de parameters ba-
rium, zink, 1,2-dichlooretheen (CIS) en vinylchloride (VC). 
 

Deellocatie 8 (Huidige sloten) 
Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 0,5 meter beneden de waterbodem is 
opgebouwd uit matig fijn zand of leem. Er is ongeveer 0,2 meter water boven de bodem 
en sommige sloten staan droog.  
 
Zintuiglijke waarnemingen (deellocatie 8) 

Er is, met uitzondering van 1 boring met sporen baksteen, geen bodemvreemde bijmen-
ging waargenomen. Wel zijn meestal plantenresten aanwezig. Er is geen slib aanwezig. 
 

Analyseresultaten waterbodem 
Op basis van de NEN 5720, strategie LN, is de waterbodem geanalyseerd op het standaard 
pakket A en conform BotoVa getoetst aan de normen in bijlage B, tabel 1 en 2 van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in 8MMWB01 de onderzochte parameters de achter-
grondwaarde niet overschrijden. Deze waterbodem is verspreidbaar op de aangrenzende 
percelen of toepasbaar op een landbodem. 
 
Deellocatie 9 (Locatie toekomstige sloten) 
Bodemopbouw 

Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 3 m-mv is opgebouwd uit fijn zand. 
De bovengrond en plaatselijk tot 1,1 m-mv is matig humeus De grondwaterspiegel is op 
ongeveer 1,0 tot 1,5 m-mv aangetroffen.   
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de 8 boringen zijn geen bijmengingen aangetroffen.  

 

Analyseresultaten grond 
Op basis van de NEN 5740, strategie ONV-L, is de bodem geanalyseerd op het standaard 
analysepakket en conform BotoVa getoetst aan de normen in Circulaire bodemsanering en 
indicatief aan bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in 9MM01 (bovengrond boringen 0901 tot en met 0903) 
de achtergrondwaarde uit de Wbb wordt overschreden en dit monter indicatief voldoet aan 
de kwaliteitsklasse Wonen. In het andere mengmonster van de bovengrond en de 2 meng-

monsters van de ondergrond wordt de achtergrondwaarde uit de Wbb niet overschreden 
en deze monsters voldoen indicatief aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.  
 
Analyseresultaten grondwater  
In peilbuis 0902 overschrijdt de parameter barium de streefwaarde, de overige onder-
zochte parameters overschrijden de streefwaarde niet.  

  
Deellocatie 10 (Locatie oude waterlopen) 

Bodemopbouw 
Het is in de rapportage niet vermeld of dit gedempte sloten betreffen, maar het wordt 
aangenomen van wel. Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 2,5 m-mv is 
opgebouwd uit fijn zand. In de ondergrond wordt op de meeste plaatsen een leemlaag 
met wisselende dikte aangetroffen. De bovengrond en plaatselijk tot 1,5 m-mv is matig 

humeus De grondwaterspiegel is op ongeveer 1,0 m-mv aangetroffen.   
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de 28 boringen zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Wel wordt in de 
meeste boringen in de bovengrond een bijmenging met wortels en rietresten aangetroffen. 
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Analyseresultaten grond 
Op basis van de NEN 5740, strategie VED-HE-L, is de bodem geanalyseerd op het stan-
daard analysepakket en conform BotoVa getoetst aan de normen in Circulaire bodemsa-

nering en indicatief aan bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 

Er zijn 5 mengmonsters van de bovengrond geanalyseerd en 5 mengmonsters van de 
ondergrond. Uit de analyseresultaten blijkt dat in alle monsters  de achtergrondwaarde uit 
de Wbb niet overschrijden en indicatief voldoen aan de kwaliteitsklasse Achtergrond-
waarde, behalve 10MM10 (ondergrond), welke als gevolg van een geringe overschrijding 
van de achtergrondwaarde in de Wbb voor minerale olie indicatief voldoet aan de kwali-
teitsklasse Industrie in de Regeling bodemkwaliteit.  

 
Analyseresultaten grondwater  
Er is in deellocatie 10 geen peilbuis geplaatst, omdat het om de kwaliteit gaat van ge-
dempte sloten.  
 
Deellocatie 11 (Overig terrein landbouwgronden 12,5 ha) 
Deze oppervlakte, voornamelijk bestaande uit landbouwgronden, is onderzocht conform 

de strategie voor een grootschalige onverdachte locatie (ONV-GR). Er is niet onderbouwd 
waarom alle gronden onverdacht zijn op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. 
 

Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 4 m-mv is opgebouwd uit fijn zand. In 
de ondergrond wordt plaatselijk een leemlaag met wisselende dikte aangetroffen. De bo-
vengrond en plaatselijk tot 1,5 m-mv is matig tot zwak humeus. De grondwaterspiegel is 

op ongeveer 1,0 m-mv aangetroffen.   
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de 61 boringen zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen, met uitzondering 
van de bovengrond in boring 1160 en 1161 waarin sporen baksteen zijn waargenomen. 
 

Analyseresultaten grond 
Op basis van de NEN 5740 is de bodem geanalyseerd op het standaard analysepakket en 
conform BotoVa getoetst aan de normen in Circulaire bodemsanering en indicatief aan 
bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 
Er zijn conform de norm 5 mengmonsters van de bovengrond geanalyseerd en 5 meng-
monsters van de ondergrond. Uit de analyseresultaten blijkt dat alle monsters indicatief 

voldoen aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde, behalve 10MM10 (ondergrond), 

welke als gevolg van een geringe overschrijding van de achtergrondwaarde voor minerale 
olie indicatief voldoet aan de kwaliteitsklasse Industrie.  
Er zijn geen monsters geanalyseerd op de eventuele aanwezigheid van bestrijdingsmidde-
len. 
 
Analyseresultaten grondwater  
Er zijn in deellocatie 11 in totaal 14 peilbuizen, waarvan 8 peilbuizen zijn gecombineerd 

met andere deellocaties. In de meeste peilbuizen overschrijdt de parameter barium en 
zink de streefwaarde. In peilbuis 1106 worden ook licht verhoogde concentraties 1,2-di-
chlooretheen (CIS) gemeten. De overige onderzochte parameters overschrijden de streef-
waarde niet.  
 
Deellocatie 12 (Vleermuistoren) 

Geografisch ligt deze deellocatie buiten het plangebied groenblauwe zone Zuidrand Goirle, 
maar mogelijk maakt deze daar wel deel van uit. Dit is in de rapportage niet toegelicht. 

 
Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot ± 4 m-mv is opgebouwd uit fijn zand. In 
de ondergrond is een leemlaag aanwezig. De bovengrond en plaatselijk tot 0,7 m-mv is 
matig humeus De grondwaterspiegel is op ongeveer 2,5 m-mv aangetroffen.   

 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de 4 boringen zijn geen bijmengingen aangetroffen.  
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Analyseresultaten grond 
Op basis van de NEN 5740, strategie ONV, is de bodem geanalyseerd op het standaard 
analysepakket en conform BotoVa getoetst aan de normen in Circulaire bodemsanering en 

indicatief aan bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel het mengmonster van de bovengrond als van 
de ondergrond de achtergrondwaarde uit de Wbb niet wordt overschreden en deze mon-
sters indicatief voldoen aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde in de Regeling bodem-
kwaliteit.  
 
Analyseresultaten grondwater  

In peilbuis 1203 overschrijden geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. 
  
Conclusie bodemonderzoek 
De conclusie van het onderzoek is dat de resultaten geen aanleiding geven voor het uit-
voeren van een vervolgonderzoek.  
 
De onderzoeksresultaten geven geen milieuhygiënische belemmering voor de gewenste 

bestemmingswijziging.  
 
Conclusie en advies OMWB 

Met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen kunnen wij instemmen.  
 
De bodemkwaliteit van de locatie vormt mogelijk een belemmering voor de bestemmings-
wijziging. Ter plaatse van RE4-2 op deellocatie 5 voldoet de bodem als gevolg van de 

asbestverontreiniging niet aan de nieuwe functie. Hiervoor dient een bodemsanering in 
het kader van de Wet bodembescherming worden uitgevoerd. Dit betreft een niet spoed-
eisend geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.  
In deellocatie 7 is ongeveer 12 m3 grond sterk verontreinigd met koper en lood, dat gesa-
neerd dient te worden om aan de kwaliteitseisen van de nieuwe functie te voldoen.  
 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld de grond ter plaatse van de toekomstige 
ligging van de Nieuwe Ley, de dijk op deellocatie 4, de grondwal in deellocatie 6, het puin 
uit deellocatie 7, de grond uit de nieuw aan te leggen sloten) en van de locatie wordt 
afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder 
meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels 
van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksin-

spanning vereisen. 
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Bijlage 1: situatietekening deellocatie 5 
 

 
Figuur 2 : Het onderzoek is uitgevoerd op de roze, geel en rood gekleurde percelen. De geel 

gekleurde toegangsweg maakt geen deel uit van de onderzoekslocatie. 
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       Bijlage 2: Onderzoekslocaties en boorlocaties (zichtbaar na vergroten naar 200%). 



 

Bijlage 33  Aanvullend en actualiserend bodemonderzoek 
groenblauwe zone
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Geachte heer Rooswinkel,  
 
Hierbij ontvangt u het briefrapport inzake het aanvullend en actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van de 
zuidwestelijk gelegen landbouwgrond binnen het projectgebied “groenblauwe zone Zuidrand Goirle”.  
 
Aanleiding  
In het kader van de toekomstige verkoop van het perceel en de daarbij behorende grondroerende 
werkzaamheden vormen de licht verhoogde gehalten aan minerale olie (welke zijn aangetoond tijdens 
voorgaand bodemonderzoek van Antea Group) mogelijk een belemmering waardoor deze nader in beeld 
dienen te worden gebracht.  
 
Doel 
Het doel van het aanvullend onderzoek is het nader in beeld brengen van de milieuhygiënische kwaliteit van de  
bodem, op het zuidwestelijk deel van het terrein (zie afbeelding 1) in verband met de eerder aangetroffen licht 
verhoogde gehalten aan minerale olie welke op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit voldoen aan de klasse niet toepasbaar > industrie.  
 
Afbeelding 1: huidige onderzoekslocatie (rode contour) 
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Situatie en voorgaand onderzoek 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidwestzijde van het plangebied “groenblauwe zond Zuidrand Goirle” 
te Goirle. Het terrein betreft het westelijk gelegen landbouwgebied binnen het plangebied. Het gebied is 
gelegen ten zuidwesten van Bergstraat 50 te Goirle en ten oosten van de percelen gelegen aan de Bergstraat 
(zie afbeelding 1).  
 
Het terrein zal in de toekomst deels worden ontwikkeld tot woongebied en deels tot natuur/recreatiegebied. 
Het terrein zal hierbij worden opgehoogd. 
 
Ter plaatse van het onderzoeksgebied is recent een bodemonderzoek uitgevoerd (“Verkennend (water)bodem- 
en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle”, Antea Group, kenmerk: 0420418.105, d.d. 27 januari 
2020 rev01). Onderhavig onderzoeksgebied valt binnen deellocatie 11; Overig terrein landbouwgronden. Uit de 
resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bodem visueel geen aanleiding is gevonden voor het aantreffen 
van bodemverontreiniging. Uit het geanalyseerde mengmonster (11MM01) blijkt dat in de bodem (traject 0,0-
0,5 m-mv.) licht verhoogde gehalten aan minerale olie en cadmium zijn gemeten. Op basis van het 
geanalyseerde gehalte aan minerale olie wordt de bodem als niet toepasbaar (>industrie) beoordeeld. In de 
ondergrond zijn geen noemenswaardige verontreinigingen meer aangetroffen (mengmonsters 11MM09)  
 
Het betreffende bodemonderzoek (“Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone 
Zuidrand Goirle”, Antea Group, kenmerk: 0420418.105, d.d. 27 januari 2020 rev01) is op 26 juni 2020 reeds 
akkoord bevonden door het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant).  
 
Onderzoeksopzet 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet is een maatwerkstrategie aangehouden. De boringen 1111 tot en met 
1119 uit het voorgaand onderzoek (“Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone 
Zuidrand Goirle”, Antea Group, kenmerk: 0420418.105, d.d. 27 januari 2020 rev01) zijn tot 0,5 m-mv. 
herplaatst.  
 
Veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden inzake het verrichten van de grondboringen zijn verricht op 23 maart 2021.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. 
In bijlage 6 is aangegeven welke protocollen zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet. 
 
Ter plaatse van het onderzoeksgebied zijn 9 boringen (1111A tot en met 1119A) tot 0,5 m-mv. geplaatst. Door 
middel van GPS zijn de boringen op dezelfde locatie herplaatst als tijdens het voorgaand bodemonderzoek. Een 
tweetal boringen (1115A en 1117A) zijn enkele meters verplaatst in verband met de aanwezigheid van rijplaten 
op het maaiveld. Gezien het terrein het een onverhard terrein betreft, er tussen onderhavig bodemonderzoek 
en voorgaand bodemonderzoek geen graafwerkzaamheden in de bodem hebben plaatsgevonden en het feit dat 
er intensief is onderzocht, wordt aangenomen dat de verplaatsing van enkele boringen geen invloed heeft op de 
resultaten.  
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de grond. 
Gedurende het bodemonderzoek zijn PID-metingen en olie-waterreacties uitgevoerd. Er zijn geen 
waarnemingen gedaan welke duiden op een mogelijke verontreiniging met vluchtige stoffen en/of olie.  
 
De boorprofielen van de verrichte boringen zijn terug te vinden in bijlage 1. De foto’s van het uitgevoerde 
bodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 7. 
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De locaties van de boringen zijn weergegeven op bijgevoegde situatietekening. 
 
Het uitgevoerde laboratoriumonderzoek is weergegeven in tabel 1.  
 
Tabel 2: uitgevoerd laboratoriumonderzoek  

Analyse- 
monster 

Traject  
(m-mv.) 

Deelmonsters 
(m-mv.) 

Analysepakket1 

Grond voorgaand bodemonderzoek Antea Group (d.d. 27 januari 2020 rev01)  

11MM01 0,00 - 0,50 1111 (0,00-0,50),  
1112 (0,00-0,50),  
1113 (0,00-0,50), 
 1114 (0,00-0,50), 
 1115 (0,00-0,50), 
 1116 (0,00-0,50),  
1117 (0,00-0,50),  
1118 (0,00-0,50), 
 1119 (0,00-0,50) 

Standaardpakket grond inclusief lutum en organische stof  

Grond onderhavig bodemonderzoek  

11MM101 0,00 - 0,50 1111A (0,00 - 0,50), 
1112A (0,00 - 0,50) 

Minerale Olie (C10-C40) incl lutum en organische stof  

11MM102 0,00 - 0,50 1113A (0,00 - 0,50), 
1114A (0,00 - 0,50), 
1115A (0,00 - 0,50) 

Minerale Olie (C10-C40) incl lutum en organische stof  

11MM103 0,00 - 0,50 1116A (0,00 - 0,30), 
1117A (0,00 - 0,50), 
1118A (0,00 - 0,50), 
1119A (0,00 - 0,50) 

Minerale Olie (C10-C40) incl lutum en organische stof  

 
Het mengmonster 11MM01 is samengesteld van de boringen ter hoogte van het (toekomstige) natuurgebied. 
Mengmonsters 11MM102 en 11MM103 zijn samengesteld uit boringen geplaatst ter hoogte van de 
toekomstige nieuwbouw. 
 
Analyseresultaten 
Toetsingskader 
Wet bodembescherming  
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in bijlage 
2. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 3. De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, 
streef- en interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en 
interventiewaarden zijn, inclusief toelichting, opgenomen in bijlage 4. Een monster kan voldoen aan de 
achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde overschrijdt (Regeling 
bodemkwaliteit, art. 4.2.2). 
 
In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en 
lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan of gelijk aan 
de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen. Deze index is als volgt 
berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde 
(dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het 
uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 



 
 
 
 
 
 
 
 

0496223.101  
blad 4 van 5  

 

 

 
Besluit bodemkwaliteit 
De resultaten van het bodemonderzoek zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het 
Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 2. 
In bijlage 4 zijn de toetsingswaarden, inclusief een toelichting op het toetsingskader van het Besluit 
bodemkwaliteit, opgenomen. 
 
Analyseresultaten 
In tabel 3 zijn de resultaten van de bodemmonsters weergeven, de resultaten zijn getoetst aan het Besluit 
bodemkwaliteit.  
 
Tabel 3: Overschrijdingstabel grond  

- : geen bijzonderheden/geen verhoogde gehalten aangetoond 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
* : Op basis van de indicatieve toetsing uit voorgaand bodemonderzoek is gebleken dat de grond op basis van de parameter 

cadmium voldoet aan de klasse Wonen.  

 
Conclusie  
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het westelijk gelegen landbouwgebied is 
aanvullend onderzocht.  
 
Uit de toetsingsresultaten blijkt dat zowel in de bodem ter hoogte van de toekomstige nieuwbouw (11MM102 
en 11MM103) als het natuurgebied (11MM101) geen verhoogde gehalten aan minerale olie meer zijn 
aangetoond. De bodem voldoet op basis van de gemeten gehalten aan minerale olie aan de klasse 
achtergrondwaarde.   
 
Het is niet bekend wat de oorzaak is van het eerder aangetroffen licht verhoogde gehalte aan minerale olie. 
Gezien in onderhavig onderzoek een intensievere analysestrategie is aangehouden worden deze resultaten als 
representatief beschouwd voor de bodemkwaliteit ter plaatse van het gebied.  
 

monster  Deelmonsters  
(traject in m-mv.) 

Grondsoort en 
Bijzonderheden 

Parameters Indicatieve toetsing Besluit  
bodemkwaliteit > AW, index 

<0,5 (+index) 
> AW, index 
>0,5 
(+index) 

> I (+index) 

Grond voorgaand bodemonderzoek Antea Group (d.d. 27 januari 2020 rev01) 

11MM01 1111 (0,00-0,50),  
1112 (0,00-0,50),  
1113 (0,00-0,50), 
 1114 (0,00-0,50), 
 1115 (0,00-0,50), 
 1116 (0,00-0,50),  
1117 (0,00-0,50),  
1118 (0,00-0,50), 
 1119 (0,00-0,50) 

Zand, -  Minerale olie 
(0,24)  
Cadmium (0,0)* 

  Niet toepasbaar > Industrie 

Grond onderhavig bodemonderzoek  

11MM101 1111A (0,00 - 0,50) 
1112A (0,00 - 0,50) 

Zand,- - - - Achtergrondwaarden 

11MM102 1113A (0,00 - 0,50) 
1114A (0,00 - 0,50) 
1115A (0,00 - 0,50) 

Zand,- - - - Achtergrondwaarden 

11MM103 1116A (0,00 - 0,30) 
1117A (0,00 - 0,50) 
1118A (0,00 - 0,50) 
1119A (0,00 - 0,50) 

Zand,- - - - Achtergrondwaarden 



 
 
 
 
 
 
 
 

0496223.101  
blad 5 van 5  

 

 

De toetsing op alle overige in voorgaande onderzoeken vastgestelde parameters blijft onverkort van kracht. 
Onderhavig uitgevoerd onderzoek dient als aanvulling op voorgaande uitgevoerde onderzoeken te worden 
beschouwd.  
 
Op basis van de resultaten van het aanvullend en voorgaand uitgevoerd bodemonderzoek worden geen 
belemmeringen voorzien ten aanzien van de bodemkwaliteit in relatie tot de ontwikkeling van het terrein.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Antea Group 

 
Mattijs Scholten 
Senior adviseur 
 
Bijlagen 

1. Profielbeschrijving en zintuigelijke waarnemingen 
2. Analyseresultaten onderzochte monsters met overschrijdingen normaarden 
3. Analysecertificaten 
4. Normwaarden inclusief toelichting 
5. Kwaliteitsaspecten van het bodemonderzoek 
6. Verantwoording BRL2000 
7. Foto’s van de onderzoekslocatie 
8. Toelichting omgevingswet 

 
Tekening(en) 

0469223.101-O-1 Overzichtstekening locatie  
0469223.101-AO-1 Situatietekening met boringen en globale contouren ontwikkelingsgebied 
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Bijlage 1 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke 
waarnemingen 

 
 

  



Projectleider: Sander Van Weert

Schaal: 1: 50

Projectnaam: VO Bergstraat 50 te Goirle

Projectnr. 0469223.101

Getekend volgens NEN 5104

Datum: 23-3-2021

Boring: 1111A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
resten zand, geen olie-water
reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,
Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1112A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1113A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
resten zand, resten roest, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1114A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1115A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor,
Vanwege rijplaten ca. 3m verplaatst

5 0

( 5 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1116A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
leemhoudend, matig roesthoudend,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

5 0

( 2 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1117A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor,
Vanwege rijplaten ca. 2m verplaatst

5 0

( 5 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1118A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
resten zand, resten leem, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Datum: 23-3-2021

Boring: 1119A

Boormeester: Guus Snaterse

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
donkerbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )



Projectleider: Sander Van Weert

Schaal: 1: 50

Projectnaam: VO Bergstraat 50 te Goirle

Projectnr. 0469223.101

Getekend volgens NEN 5104

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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Bijlage 2 Analyseresultaten onderzochte monsters 

                   

met overschrijding normwaarden 
2A: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding  

       normwaarden Wet bodembescherming  
2B: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding  

        normwaarden Besluit bodemkwaliteit 
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Bijlage 3A: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding 
normwaarden Wet bodembescherming 

  



 
 

Projectcode: 0469223.101 

Grondmonster   11MM101 11MM102 11MM103 

Certificaatcode   2021047781 2021047781 2021047781 

Boring(en)   1111A, 1112A 1113A, 1114A, 1115A 1116A, 1117A, 1118A, 1119A 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,60 5,40 5,70 

Lutum % ds 4,60 4,60 3,60 

Datum van toetsing  26-3-2021 26-3-2021 26-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 4 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 6 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 6 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 17 (6)  <11 14 (6)  <11 14 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 8 (6)  9,5 17,6 (6)  6,3 11,1 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)  <6 8 (6)  <6 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53 -0,03  <35 <45 -0,03  <35 <43 -0,03 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 95   94   94  

Droge stof % m/m  75 75 (6)  73,8 73,8 (6)  75,6 75,6 (6) 

Lutum %  4,6   4,6   3,6  

Organische stof (humus) %  4,6   5,4   5,7  
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Verklaring bij tabellen “Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet bodembescherming” 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Bijlage 3B: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding 
normwaarden Besluit bodemkwaliteit 

  



 
 

Projectcode: 0469223.101 

Grondmonster  11MM101 11MM102 11MM103 

Humus (% ds)  4,60 5,40 5,70 

Lutum (% ds)  4,60 4,60 3,60 

Datum van toetsing  26-3-2021 26-3-2021 26-3-2021 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 4 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 6 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 6 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 17 (6)  <11 14 (6)  <11 14 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 8 (6)  9,5 17,6 (6)  6,3 11,1 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)  <6 8 (6)  <6 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53  <35 <45  <35 <43 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  95   94   94  

Droge stof % m/m  75 75 (6)  73,8 73,8 (6)  75,6 75,6 (6) 

Lutum %  4,6   4,6   3,6  

Organische stof (humus) %  4,6   5,4   5,7  

 
  



Aanvullend bodemonderzoek  
Bergstraat 50 te Goirle 
projectnummer 0469223.101  
maart 2021 revisie 00 
  

 

 

 

Verklaring bij tabellen “Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit” 

 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Bijlage 3 Analysecertificaten  
 
 

 
  



T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 26-Mar-2021

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Mar-2021

VO Bergstraat 50 te Goirle

0469223.101
2021047781/1Certificaatnummer/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).



VO Bergstraat 50 te Goirle

1 2 3

Guus Snaterse

1/1

0469223.101

Analysecertificaat

26-Mar-2021/06:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Mar-2021

Projectcode 3400 - Antea - Project Stedin/Vitens

2021047781/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Mar-2021

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 75.0% (m/m) 73.8 75.6Droge stof

S 4.6% (m/m) ds 5.4 5.7Organische stof

95% (m/m) ds 94 94Gloeirest

S 4.6% (m/m) ds 4.6 3.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 9.5 6.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

11MM101 1111A (0-50) 1112A (0-50)

11MM102 1113A (0-50) 1114A (0-50) 1115A (0-50)

11MM103 1116A (0-30) 1117A (0-50) 1118A (0-50) 1119A (0-50) 11946088

11946087

11946086

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)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021047781/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11946086 11MM101 1111A (0-50) 1112A (0-50)

1112A0082943AD 1 0  50 23-Mar-2021

1111A0082682AD 1 0  50 23-Mar-2021

 11946087 11MM102 1113A (0-50) 1114A (0-50) 1115A (0-50)

1115A0082945AD 1 0  50 23-Mar-2021

1113A0082953AD 1 0  50 23-Mar-2021

1114A0082650AD 1 0  50 23-Mar-2021

 11946088 11MM103 1116A (0-30) 1117A (0-50) 1118A (0-50) 111 9A (0-50)

1119A0082944AD 1 0  50 23-Mar-2021

1118A0082937AD 1 0  50 23-Mar-2021

1117A0082666AD 1 0  50 23-Mar-2021

1116A0082665AD 1 0  30 23-Mar-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 (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021047781/1

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)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale 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
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Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 
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Bijlage 4A:   Normwaarden grond Wet bodembescherming 
 

  
Stof Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

1. Metalen   

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8
 

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30
#
 

Seleen - 100
#
 

Tellurium - 600# 

Thallium - 15
#
 

Tin 6,5 900# 

Vanadium 80 250# 

Zilver - 15# 

2. Overige organische stoffen   

Cyanide (vrij)5 3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)1 0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)1 0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000# 

Aromatische oplosmiddelen1, 7 2,5* 200# 

Dihydroxybenzenen (som)12 - 8# 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)
1
 1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,12 

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen
2
 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)
1
 0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)
1
 0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen   

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)1 2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1
 0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)
1
 0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen   

Monochloorfenolen (som)
1
 0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)
1
 0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)
1
 0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)1 0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)1 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)
1
 0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)1 0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50
#
 

Trichlooranilinen - 10
#
 

Tetrachlooranilinen - 30# 

Pentachlooranilinen 0,15* 10
#
 

4-chloormethylfenolen 0,60* 15
#
 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen  

Chloordaan (som)1 0,0020 4 

DDT (som)1 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1
 0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5 

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen 

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172 

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2# 

Maneb - 22# 

7. Overige stoffen   

Asbest
3
 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat
11

 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat11 0,070* 48 

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#
 

Butanol 2,0* 30# 

1,2 butylacetaat 2,0* 200# 

Ethylacetaat 2,0* 75# 

Diethyleen glycol 8,0 270# 

Ethyleen glycol 5,0 100# 

Formaldehyde 0,1* 0,1# 

Isopropanol 0,75 220# 

Methanol 3,0 30# 

Methylethylketon 2,0* 35# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100# 
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Toelichting:   

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden. 

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds. 
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon 
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Bijlage 4B:   Normwaarden grond Besluit bodemkwaliteit 
 
Tabel: Normwaarden conform Regeling Besluit bodemkwaliteit (mg/kg d.s.) 
 
    AW   WO   IND   I  

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

 

  



 

Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)  
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Bijlage 4C:   Normwaarden grondwater Wet bodembescherming 
 

  
Stof Streefwaarde

7
 

 Ondiep 
(< 10 m -mv.) 

Diep 
(> 10 m -mv.) 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen    

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15# 

Seleen - 0,07 160# 

Tellurium - – 70# 

Thallium - 2* 7# 

Tin - 2,2* 50# 

Vanadium - 1,2* 70# 

Zilver - – 40# 

2. Overige organische stoffen   

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)1 0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)1 0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02# 

Aromatische oplosmiddelen1 - 150# 

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250# 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600# 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800# 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen5   

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)1 0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

   

 

Stof Streefwaarde7 Interventie- 
waarde 

 

C. Chloorfenolen5   

Monochloorfenolen (som)1 0,3 100 

Dichloorfenolen (som)1 0,2 30 

Trichloorfenolen (som)
1
 0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1
 0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)1 - 6 

Dichlooranilinen - 100
#
 

Trichlooranilinen - 10# 

Tetrachlooranilinen - 10# 

Pentachlooranilinen - 1# 

4-chloormethylfenolen - 350# 

Dioxine (som TEQ)1 - 0,000001# 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen   

Chloordaan (som)
1
 0,00002* 0,2 

DDT (som)
1
 - - 

DDE (som)1 - - 

DDD (som)1 - - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)
1
 - 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)
1
 0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)
1
 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)
1
 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen   

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2# 

Maneb 0,00005 0,1# 

7. Overige stoffen   

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)1 0,5 5 

Minerale olie4 50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5# 

Butanol - 5600# 

1,2 butylacetaat - 6300# 

Ethylacetaat - 15000# 

Diethyleen glycol - 13000# 

Ethyleen glycol - 5500
#
 

Formaldehyde - 50# 

Isopropanol - 31000# 

Methanol - 24000# 

Methylethylketon - 6000# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400# 
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Toelichting:   
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 4D:   Toelichting normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 

betekenis ingegaan. 
 
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met 
betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall- 
conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als 
gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel 
wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele 
bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' 
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen 
belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft 
het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder géén sprake is van een 
aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in 
ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien 
de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 
grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare 
uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek 
dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het 
verontreinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek 
kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader onderzoek kan 
worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.  
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander 
milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt 
dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van 
berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal 
enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte 
gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen 
in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het 
gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten 
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg 
d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de 
resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron 
aanwezig is. 
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Bijlage 4E: Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit  
 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en 
rekenregels uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het 
volgens het generieke kader toepassen op landbodem.  
 
Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en 
de functie van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) 
een rol. Derhalve zijn in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het 
classificeren van een toe te passen partij grond, maar ook voor het classificeren van de 
ontvangende landbodem: 
 
-  Achtergrondwaarden 
  Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de 

bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden (AW) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting 
door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De achtergrondwaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. 

-  Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
  De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden 

van deze bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) 
bodemkwaliteit. Bij het generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid 
gemaakt in de bodemfunctieklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de 
bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling. 

 
- Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele 

kwaliteit van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke 
toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ 
en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale 
waarden van een bodemkwaliteitsklasse op hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden 
van de corresponderende bodemfunctieklasse. De maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

 
- Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale 

waarden voor de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet 
voldoen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit 
maatschappelijke en/of ruimtelijke overwegingen, binnen haar beheersgebied een 
verbetering wenst of een verslechtering van de bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale 
waarden kunnen hoger of lager liggen dan de bovengenoemde maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklassen.  

 
- Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale 

waarden van de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. 
Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. 
Dit om te voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende 
bodem plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling. 
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- Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de 

emissie, en het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, 
wanneer de gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde 
emissietoetswaarden niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het 
verleden opgedane ervaringen, aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale 
emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.  

 
De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse 
een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter 
alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij 
regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die 
daarvoor beschikt over een erkenning.  
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 
- Achtergrondwaarde  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'voldoet aan 

de achtergrondwaarde' (oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de 
achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat 
onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  

 
- Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als 

de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde 
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 
'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 
'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan.  

 
- Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem 

wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten 
gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager 
zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 
4.10.2 van de Regeling).   

 
- Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de 

kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor 
hergebruik volgens het generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden 
nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke 
toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). Zo niet dan dient de grond te worden 
gereinigd of te worden gestort. 

 
 
Grond die voldoet aan de achtergrondwaarden (schone grond), is vrij toepasbaar op landbodem. 
Voor het toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden 
voldaan aan de voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 
 
Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Meldpunt 
bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), behalve wanneer sprake is van het 
toepassen van minder dan 50 m3 schone grond. 
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Rapportagegrenzen 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens ligt mag 
er, conform de Regeling bodemkwaliteit, voor de betreffende parameter van worden uitgegaan 
dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde normwaarden.  
 
Voor somparameters geldt hetzelfde wanneer alle individuele componenten van die 
somparameter lager zijn dan de voorgeschreven rapportagegrens. Is voor één of meerdere 
individuele componenten een gehalte gemeten (dus zonder < teken) of is sprake van verhoogde 
rapportagegrenzen, dan dient de berekende somwaarde te worden getoetst aan de van 
toepassing zijnde normwaarden. 
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Bijlage 5 Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek  
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Bijlage 6:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 

 

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs 
bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de 
toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze 
benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te 
geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten 
aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea 
Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd 
contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group. 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde 
bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie 
is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor 
de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is 
vermeld of Antea Group het veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander 
bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn 
volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 
beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan de namen en 
parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben 
uitgevoerd. Werkzaamheden ten behoeve van asbestonderzoek conform NEN 5897 (asbest in 
puin) en overige onderzoeken (te denken valt aan asfalt- en funderingsonderzoek, civieltechnisch 
onderzoek etc.) vallen buiten de scope van de BRL SIKB 2000. 
 
De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors 
en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie 
is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group 
verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat 
bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de 
analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform 
het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst 
middels BOTOVA. 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader 
van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de 
locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte 
bodemonderzoek mogelijk niet. Er is niet bekeken of er wordt voldaan aan de definitie van grond, 
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zoals genoemd in de Regeling bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. Afhankelijk van de 
omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd 
gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel 
nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen 

onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. 

Alleen als in de rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is 

specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte 

materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.  
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Bijlage 6 Verantwoording onderzoek BRL 2000  
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Bijlage 7 Foto’s onderzoekslocatie  
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Bijlage 8 Toelichting op de Omgevingswet  
(1 januari 2022) 
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Bijlage 9: Toelichting op de Omgevingswet (1 januari 2022)  
 

Algemeen 
Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De verschillende wet- 
en regelgevingen op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur en infrastructuur worden in de 
Omgevingswet samengevoegd. Het doel van de Omgevingswet is de verschillende aspecten van 
de fysieke leefomgeving in samenhang aan te pakken, ruimte te geven aan lokaal maatwerk en 
een snellere besluitvorming door vereenvoudiging van regels en procedures. 
Met ingang van de Omgevingswet verandert ook de wet- en regelgeving ten aanzien van het 
thema bodem. Via de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit bodem 
worden de regels voor bodem onderdeel van de Omgevingswet. De nieuwe wet- en regelgeving 
komt in de plaats van huidige wet- en regelgeving. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk) en het Besluit uniforme saneringen (BUS) zullen met ingang van 1 januari 
2022 komen te vervallen. 
Onder de Omgevingswet zullen ook taken en bevoegdheden van overheden gaan verschuiven en 
worden gedecentraliseerd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving, 
waaronder bodem en milieubelastende activiteiten. De provincies worden verantwoordelijk voor 
de algemene grondwaterkwaliteit. Omgevingsdiensten worden namens de gemeenten 
verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
Op dit moment is onzeker of en hoe de Omgevingswet en de bepalingen rondom het thema 
bodem daadwerkelijk gaan luiden op het moment van inwerkingtreding. Onderstaande alinea’s 
geven een beknopte weergave van de wijzigingen voor zover op dit moment bekend. 
 
Milieubelastende activiteiten 
Activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving worden milieubelastende activiteiten 
genoemd. Voor deze activiteiten zijn de gemeenten in de meeste gevallen bevoegd gezag. In het 
Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) zijn de algemene regels beschreven voor activiteiten in de 
fysieke leefomgeving. Bovenop deze regels kunnen ook regels van toepassing zijn vanuit het 
lokale bevoegd gezag en die staan dan beschreven in het Omgevingsplan of de 
Omgevingsverordening.  
Graven, saneren en toepassen van grond/bagger/bouwstoffen worden onder de Omgevingswet 
beschouwd als milieubelastende activiteiten. Naast de algemene zorgplicht zijn in een aantal 
gevallen aanvullende regels van toepassing. Regelgeving met betrekking tot saneren (BUS) zijn in 
grote lijnen ondergebracht in het BAL. In het BAL is opgenomen wat de regels zijn omtrent de 
informatieplicht, melding en evaluatie en eventuele aanvullende eisen. Daarbovenop kan een 
bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften locatie-specifieke aanvullende regels aangeven. Deze 
lokale regels worden beschreven in het Omgevingsplan.  
 
Toetsing en normering 
Met het vervallen van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit vervalt ook de 
huidige toetsingssystematiek aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Ter 
bescherming van de leefomgeving, het voldoen aan internationale verplichtingen en het behalen 
van nationale doelen zijn in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) algemene instructieregels en 
omgevingswaarden vastgelegd. De instructieregels en omgevingswaarden definiëren de 
bandbreedte en reikwijdte waarbinnen lokaal maatwerk geboden kan worden. Deze 
instructieregels en omgevingswaarden werken door in de Omgevingsplannen en -verordeningen. 
Lokale bevoegde gezagen, veelal gemeenten, kunnen afwijkende bodemkwaliteitsnormen ten 
opzichte van de rijksregels vastleggen, passend bij de functie van een gebied. 
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Consequenties voor het uitgevoerde bodemonderzoek en overgangsrecht 
Onder de Omgevingswet krijgen lokale overheden de bevoegdheid om eigen normen voor 
bodemkwaliteit vast te stellen en aanvullende eisen en regels op te stellen ten aanzien van 
bodemonderzoek, bodemgebruik, grondverzet en sanering. Ten tijde van dit onderzoek is 
onbekend of de onderzoekslocatie is of zal worden opgenomen in een Omgevingsplan. In dit 
rapport is derhalve uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving (Wbb en Bbk). Overgangsrecht 
kan van toepassing zijn voor de geldigheid van de onderzoeksresultaten bij inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. De feitelijke besluitvorming hierover ligt bij het bevoegd gezag. Zodra de 
Omgevingswet daadwerkelijk in werking is getreden, kan een beoordeling op basis van die wet 
plaatsvinden. Op dit moment gaan wij dan ook uit van de geldende beleidsregels. Antea Group 
sluit iedere aansprakelijkheid uit wanneer na ingang van de Omgevingswet zou blijken dat dit 
onderzoek beperkt of niet meer voldoet of dat de resultaten van dit onderzoek leiden tot andere 
conclusies.   
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Inleiding 
In opdracht van de gemeente Goirle heeft Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

(OMWB) het briefrapport beoordeeld inzake de resultaten van het aanvullend en 
actualiserend bodemonderzoek landbouwgrond groenblauwe zone aan de Zuidrand te 
Goirle. Het aanvullend en actualiserend bodemonderzoek is een aanvulling op het eerder 
op de locatie uitgevoerde verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe 
zone Zuidrand Goirle, rapportnummer 420418.105 d.d. 27 januari 2020 van Antea 
Nederland B.V. over dit laatstgenoemde onderzoek is door de OMWB reeds eerder een 
adviesnotitie opgesteld, namelijk d.d. 3 april 2020. 

 
Aanleiding 

Aanleiding voor het opstellen van het bodemonderzoek en briefrapport zijn de in een 
eerder stadium aangetroffen licht verhoogde gehalten aan minerale olie in de bodem op 
deellocatie 11 van de groenblauwe zone, zie het rood omkaderde gebiedsdeel op de 
onderstaande afbeelding: 
 

 
  
Het briefrapport is opgesteld door Antea Nederland B.V. met projectnummer 
0496223.101 en datum 31 maart 2021. 
 
Het doel van het aanvullend bodemonderzoek is het nader in beeld brengen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, op het zuidwestelijk deel van het terrein (zie 



 
bovenstaande afbeelding) in verband met de eerder aangetroffen licht verhoogde gehalten 
aan minerale olie. 
 

Onderzoeksstrategie/historische informatie 

Ten behoeve van de onderzoeksopzet is een maatwerkstrategie aangehouden. De 
boringen 1111 tot en met 1119 uit het eerder uitgevoerde bodemonderzoek (verkennend 
(water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle, rapportnummer 
420418.105 d.d. 27 januari 2020 van Antea Nederland B.V.) zijn op dezelfde locatie als 
de eerder geplaatste boringen (tot 0,5 m-mv) herplaatst. 
 

Resultaten bodemonderzoek 
Bodemopbouw 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot 0,5 meter beneden het maaiveld (m-mv) 
voornamelijk is opgebouwd uit zeer fijn, matig siltig en zwak humeus zand. De 
grondwaterstand is binnen het boortraject van 0,5 m-mv niet waargenomen.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 

In de opgeboorde grond (tot 0,5 m-mv) werden geen antropogene bijmengingen 
waargenomen. Ook werden geen olie-water-reacties in het opgeboorde materiaal in een 
oliedetectiepan waargenomen. Tenslotte werden door een PID-meter (Photo Ionisatie 

Detector) geen koolwaterstoffen gemeten. 
 
Grond 
Van de opgeboorde grond zijn in totaal 3 grondmengmonsters samengesteld (1 

grondmengmonster ter plaatse van het toekomstige natuurgebied en 2 
grondmengmonsters ter plaatse van de toekomstige nieuwbouw) voor analyse op het 
gehalte aan minerale olie. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de opgeboorde grond niet 
verontreinigd is met minerale olie (< achtergrondwaarden). 
 
Grondwater 

Het grondwater is niet aanvullend onderzocht.  
 
Asbest 
Asbestonderzoek heeft niet (nogmaals) plaatsgevonden.  
 
Conclusie bodemonderzoek 

De conclusie van het onderzoek is dat de resultaten geen aanleiding geven voor het 

uitvoeren van een nader bodemonderzoek/vervolgonderzoek.  
 
De onderzoeksresultaten geven geen beperkingen voor de voorgenomen herontwikkeling 
van de locatie.  
 
Onduidelijk is wat de oorzaak is van het eerder aangetroffen licht verhoogde gehalte aan 
minerale olie op dezelfde locatie. Gelet op het gegeven dat in het aanvullend 

bodemonderzoek 3 in plaats van 1 grondmengmonster werden geanalyseerd, worden de 
resultaten in het aanvullend bodemonderzoek als representatief beschouwd voor de 
bodemkwaliteit ter plaatse van het gebied. 
 
Conclusie en advies OMWB 
Met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen kunnen wij instemmen.  

 
De bodemkwaliteit van de locatie vormt geen belemmering voor de herontwikkeling van 

de locatie.  
 
Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of  
bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te  
worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking 

tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  
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1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets voor de locatie Van Puijenbroek 
beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling de Zuidrand Goirle toegelicht, 
wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden het doel en de onderzoeksvragen beschreven.   

1.1 Zuidrand Goirle 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen aanwezig, 
te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd en het 
terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de firma Van 
Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog opslag en 
distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren van de 
terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-
terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen 
herontwikkelen tot woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van Thebe is een 
ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel ‘Zuidrand Goirle’. 
Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de ‘groenblauwe zone’ 
ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een onderdeel van de Zuidrand. 
Het terrein ten zuiden van Van Besouw is in het verleden al natuurlijk heringericht.  In deze 
groenblauwe zone bevindt zich de Leij. Onderdeel van de plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting 
van deze zone. Het doel is om zowel de rode als groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te 
stemmen en zo tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen. Dit vormt een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

In Figuur 1.1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen. De 
deellocatie Van Puijenbroek waarvoor deze Natuurtoets is opgesteld, is met een rode kader 
aangegeven.  

Figuur 1.1. Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), Van Puijenbroek is met rood 
omkaderd.  

Goirle  

Groen/blauwe zone 
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1.2 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 

opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen aandacht 

besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale 

vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de 

omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 

vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de 

initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-

Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. 

Figuur 1.2. Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), Van Puijenbroek is met rood omkaderd.

1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog 
voor elkaar aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de 
plangebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de 
planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een 
aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie) en voor 
de integrale uitwerking van de groen blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen locaties ligt. 

In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet bekend 
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zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de plannen 
definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Deellocatie Van Puijenbroek    

1.4.1 Begrenzing onderzoeksgebied  

De deellocatie van Van Puijenbroek betreft verschillende gronden, namelijk het fabrieksterrein van 
HaVeP, de tuin van huize Anna en het buitengebied waar de Nieuwe Leij doorheen stroomt. Voor 
het gebied waar de Nieuwe Leij doorheen stroomt (het buitengebied, ofwel de Groen-blauwe 
zone), aangegeven met groen in Figuur 1.3, is een aparte Natuurtoets voor opgezet (Antea Group, 
2017). Het gebied waar voorliggende Natuurtoets betrekking op heeft, betreffen de overige 
gronden van Van Puijenbroek en beslaat het gebied dat aangewezen is voor woonontwikkeling (zie 
Figuur 1.1 en de rode arcering in Figuur 1.3). Het oranje gearceerde gebied, is reeds onderzocht in 
eerdere natuuronderzoeken (Antea Group, 2015 en Antea Group, 2016). De resultaten van deze 
onderzoeken worden in voorliggende rapportage kort benoemd en zijn uitgebreid opgenomen in 
het aanvullende ecologisch onderzoek (Antea Group, 2017).  

Figuur 1.3. Globale begrenzing van het onderzoeksgebied (rood en oranje). Voor het groen gearceerde gebied 
(groenblauwe zone) is een separate rapportage beschikbaar. De gestippeld rode rand is de begrenzing van 
beide gebieden die betrokken zijn bij de ontwikkeling Van Puijenbroek. Bron: Globespotter, 2017.

1.4.2 Projectvoornemen 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
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locatie. Ook de tuin van het  bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan een 
groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een theoretische 
woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Nieuwe Leij verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette 
woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. 

1.5 Doel en onderzoeksvragen Natuurtoets 

1.5.1 Relatie tot bestemmingsplan  

Het bestemmingsplan kan alleen worden vastgesteld als duidelijk is dat onder andere de geldende 
natuurwetgeving de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. Derhalve dient het 
voornemen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot de Wet natuurbescherming 
(beschermde flora en fauna en Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland (NNN of 
Natuurnetwerk Brabant, NNB; voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Er mogen geen activiteiten 
plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige 
natuurwaarden op locatie en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de 
actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In voorliggende 
Natuurtoets zijn de resultaten van de toetsing aan de Natura 2000-gebieden (verankerd in de Wet 
natuurbescherming), het Natuurnetwerk Brabant en de beschermde soorten (Wet 
Natuurbescherming) beschreven. 

1.5.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
ingreep met de Wet natuurbescherming en het NNB en het bepalen of de aanvraag van een 
ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden 
onder andere de volgende vragen beantwoord: 

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden (in het 
kader van de NNB of Wet natuurbescherming) voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de 
gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de vorm van een uitwerking- of een 
compensatieplan opgesteld te worden? 

- Welke in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten (en/of vaste rust- 
en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen 
ontwikkeling? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten 
en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende 
maatregelen te nemen en welke zijn dit? Dient in het kader van de Wet 
natuurbescherming een ontheffing aangevraagd te worden? 

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de leeswijzer). 

1.6 Leeswijzer 

De Natuurtoets is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 



Natuurtoets 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 407072.01 
27 november 2017 revisie 02 
VP Grondexploitatie

Blad 5 van 31

- hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde 
soorten in (de omgeving) van het plangebied; 

- hoofdstuk 5 toetst de ontwikkeling aan de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk 
Brabant; 

- hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures.
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2 Wettelijk kader natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets. In paragraaf 2.4
wordt de vervolgprocedure aangegeven bij een overtreding van verbodsbepalingen. 

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden. Dit komt in een separaat 
nog op te stellen rapport aan bod. 

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. Naast de genoemde soorten zal er ook een toetsing plaatsvinden aan 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest zoals opgenomen in de geldende “Aangepaste lijst 
met jaarrond beschermde nesten”(LNV, 2009). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten 
(categorie 5). 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen.  

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
Dieren mogen behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.  
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Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage tabel 
C en D van voorliggend document. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden 
of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of 
rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, 
verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten.  

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per 
provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies. 

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden, 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een verbinding 
vormen tussen natuurgebieden.  

2.4 Procedure 

Bij een overtreding van verbodsbepalingen dient een ontheffing beschermde soorten aangevraagd 

te worden bij het bevoegd gezag. Onder de Wet natuurbescherming is sprake van één 

rechtsdocument waarmee zowel vergunning (gebiedsbescherming) als ontheffing 

(soortbescherming) wordt verleend. Het bevoegd gezag is de provincie waar de activiteit 

(grotendeels) plaatsvindt. De aanvraag kan al dan niet gekoppeld aan de omgevingsvergunning, 

ingediend worden bij het gemeenteloket of rechtstreeks bij de provincie. Over de 

ontheffing/vergunning wordt binnen 13 weken na ontvangst beslist. Bevoegd gezag kan de 

beslissingstermijn eenmaal verlengen met 7 weken 
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3 Methodiek 

3.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In 
paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie. 

3.2 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten is opgebouwd uit twee onderdelen: 
1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 

ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 
2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

3.3 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het potentiele projecteffect. Bij vogels zal met name 
specifieke aandacht geschonken worden aan soorten die in de deellocatie een essentieel 
leefgebied kunnen hebben. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn 
er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te 
voldoen aan de Wnb. In sommige gevallen is er tevens sprake van een ontheffingsaanvraag. 

‘Andere’ beschermde soorten, zoals konijn, veldmuis, etc. die zijn opgenomen in provinciale 
vrijstellingen (zie tabel C en D in de Bijlage van dit rapport) zijn niet meegenomen in deze toetsing. 
Deze soorten zijn zodanig algemeen in de provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet 
in het geding komt het voorliggende project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te 
houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan 
en kan de gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd.  

Bronnen 
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond de deellocatie, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij 
wordt nagegaan of er in de periode 2012-2017 beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij 
de deellocatie. Hierbij wordt een cirkel rondom de deellocatie gehanteerd met een straal van circa 
2,5 kilometer. Waarnemingen van beschermde soorten binnen deze cirkel worden opgevraagd. 
Daarnaast worden indien relevant ook regionale bronnen, atlassen, gebruikt. Deze atlassen maken 
veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). Deze soortgegevens hebben daarom betrekking 
op de regio en niet specifiek op de deellocatie. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie 
wordt tijdens het terreinbezoek een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in de 
deellocatie voor zouden kunnen komen. 
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3.4 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek 
bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden 
op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde 
soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet 
kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) 
kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op 
de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het 
terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten 
opgetekend.  

Op 12 juli 2016 (licht bewolkt weer met af en toe een bui met een temperatuur van circa 19 C°) en 
op 14 juli 2016 (bewolkt / zonnig 22 C°) zijn veldbezoeken aan het onderzoeksgebied afgelegd door 
een deskundig ecoloog van de Antea Group. Naast directe waarnemingen kan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de aanwezige beschermde soorten. 

3.5 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit 
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen 
procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten gebiedsonderzoek 

In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of verwachte 
beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie en het terreinbezoek). 
In paragraaf 4.2 komen de in de omgeving aanwezige beschermde gebieden aan bod. 

4.1 Beschermde soorten 

4.1.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij de deellocatie in het verleden diverse 
beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft de beschermde soorten genoemd in artikelen 
3.1, artikel 3.5 en artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Tevens zijn vogelsoorten vermeld 
die op de “Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten” staan (LNV, 2009). De soorten zijn 
weergegeven in Tabel 4.1. Het betreft hier soorten die binnen een straal van 2,5 kilometer 
voorkomen van de deellocatie. Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie 
met kennis van de terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of de deellocatie 
een functie vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De 
bevindingen worden in paragraaf 4.2.2 uiteengezet.

Tabel 4.1. Overzicht waargenomen beschermde soorten (Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij 
artikel 3.10 ), aangegeven met een ‘X’, in de directe omgeving van de deellocatie (NDFF, 2012-2017). Deze 
informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden 
of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. 

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest 

Buizerd X 

Gierzwaluw X

Havik X

Huismus X

Oehoe X

Ooievaar X 

Roek X

Zoogdieren 

Bunzing X 

Eekhoorn X 

Gewone dwergvleermuis X 

Gewone grootoorvleermuis X 

Laatvlieger X 

Rosse vleermuis X 

Ruige dwergvleermuis X 

Steenmarter X 

Watervleermuis X 

Amfibieën 

Alpenwatersalamander X 

Heikikker  X 

Kamsalamander X 

Vinpootsalamander X 

Reptielen 
Hazelworm X 

Levendbarende hagedis X 

Insecten - Dagvlinders Gentiaanblauwtje X
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Insecten - Libellen Bosbeekjuffer X 

Vissen Geen waarnemingen 

Planten Geen waarnemingen 

Overige soortgroepen Geen waarnemingen 

4.1.2 Terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Vogels (categorie 1-4) 
Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond 
beschermd zijn en waarbij verwijdering  of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd 
ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1 tot en met 4-
vogelsoorten (zie Bijlage 1).  

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de bureaustudie verschillende 
volgelsoorten met een jaarrond beschermd nest waargenomen. Het gaat dan om de buizerd, 
gierzwaluw, havik, huismus, oehoe, ooievaar en roek. Tijdens het terreinbezoek zijn aanwijzingen 
gevonden dat verschillende soorten mogelijk ook in het gebied voor komen. Een nest van één van 
deze soorten is tijdens het verkennende terreinbezoek echter niet waargenomen.  

In de tuin van Huize Anna zijn plukplaatsen gevonden van een roofvogel. Een nest is vooralsnog 
niet gevonden, maar dat is door het dikke bladerdek in de zomer ook zeer lastig. Het is niet uit te 
sluiten dat bijvoorbeeld een havik of een sperwer in het onderzoeksgebied een nest heeft. Dat 
geldt ook voor een soort als de buizerd of mogelijk de boomvalk. 

Figuur 4.1. Plukplaats sperwer of havik in de tuin van huize Anna. 

In het onderzoeksgebied zijn in eerder uitgevoerde ecologisch onderzoeken sporen van de kerkuil 
aangetroffen. In het HaVeP pand zijn in 2016 op verschillende plekken (verse) braakballen en 
uitwerpselen aangetroffen (Antea Group, 2016). Gezien de grootte van de braakballen gaat het om 
de kerkuil. Het gebouw is op veel verschillende plekken toegankelijk voor de kerkuil. Met het 
aantreffen van de verse sporen is recent gebruik van het pand door de kerkuil vastgesteld. Echter 
is tijdens het onderzoek in 2016 geen nestlocatie aangetroffen. In 2015 en 2016 is een succesvol 
broedgeval geweest van de kerkuil in de kerk St. Jan (bron: uilenwerkgroep Uylenspieghel). Dit 
broedgeval ligt hemelsbreed 300 m van het gebouw af. Mogelijk gebruiken de kerkuilen op deze 
locatie het pand van HaVeP als rustplaats. 
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Figuur 4.2. Veer kerkuil in tuin huize Anna. 

In het onderzoeksgebied is het afgelopen jaar een steenuil waargenomen (mondelinge mededeling 
lokale bewoner). Deze steenuil is waargenomen op het fabriekspand (zie Figuur 4.3). Mogelijk biedt 
de deellocatie geschikt leefgebied (met verblijfplaats en/of belangrijk foerageergebied) voor de 
soort. 

Figuur 4.3. Links: steenuil op lantaarnpaal fabriek van Puijenbroek mei 2016. Rechts: nestkast steenuil in het 
onderzoeksgebied. 

Er zijn geen andere aanwijzingen gevonden dat andere jaarrond beschermde nesten (van 
bijvoorbeeld de ransuil, boomvalk, oehoe of ooievaar) in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. 

Zoogdieren
Vleermuizen 
In 2014 is in een deel van het onderzoeksgebied (zie Figuur 1.3) onderzoek gedaan naar onder 
andere het voorkomen van vleermuizen (Antea Group, 2015). In dit onderzoek is bij de gebouwen 
van HaVeP aangetroffen: 
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• Twee zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis. Eén van deze verblijven wordt ook 
als paarverblijf van de gewone dwergvleermuis gebruikt. Eén verblijf wordt door vijf 
exemplaren gebruikt, het andere verblijf wordt door één mannetje gebruikt. 

• Geen essentiële vliegroutes. 

• Geen essentieel foerageergebied. 

In het overige deel van de deellocatie zijn tijdens het verkennende terreinbezoek van 2017 
verschillende bomen aangetroffen die geschikte ruimtes bieden voor potentiele verblijfplaatsen 
van vleermuizen (zoals ruimtes achter boomschorsen en spechtengaten). In een boom (locatie is 
weergegeven op Figuur 4.7) is een holte (die mogelijk geschikt is als verblijfplaats voor 
vleermuizen) aangetroffen. Door het dikke bladerdek is het lastig vast te stellen of dergelijke holtes 
ook aanwezig zijn in de tuin van huize Anna. Naast deze verblijfplaatsen zou de Nieuwe Leij en de 
aangrenzende beplanting in de deellocatie kunnen dienen als essentiële vliegroute. 

Figuur 4.4. Boom met holte; mogelijk geschikt als verblijfplaats van vleermuizen. 

Steenmarter 
In het onderzoek van 2014 (Antea Group, 2015) is op het fabrieksterrein een beschermde 
verblijfplaats van de steenmarter gevonden (de locatie is weergegeven op Figuur 4.7). In 2014 
heeft de steenmarter op deze verblijfplaats jongen gekregen. Deze locatie is een vaste rust- en 
verblijfplaats voor de soort. Het onderzoeksgebied dient als foerageergebied voor deze soort. 

Kleine marterachtigen 
Binnen de deellocatie is op verschillende locaties geschikt biotoop voor de kleine marterachtigen 
aanwezig. De deellocatie van HaVeP-terrein betreft bebouwing van onder andere oude, deels 
vervallen fabriekshallen als nieuwere bebouwing. Hiernaast is onder andere onderhouden gazon, 
verruigd grasland en verruigde groenstructuren met onder andere braamstruweel en opschot van 
jong bomen aanwezig. Dit biedt voor kleine marterachtigen een geschikt leefgebied. Ook de locatie 
van de tuin van Huize Anna biedt een geschikt leefgebied voor de soorten. Dit gebied betreft een 
deel van een onderhouden tuin bestaande uit bosschages, gazon, vijvers en struweel. Door het 
goed onderhouden karakter zijn weinig verruigde gedeeltes aanwezig. Op enkele plaatsen is dicht 
struweel aanwezig. Met name deze delen van de deellocatie bieden potentiele geschikte 
verblijfplaatsen voor de kleine marterachtigen.  

Eekhoorn 
In de tuin van huize Anna komen meerdere eekhoorns voor. Tijdens het veldbezoek is een levend 
exemplaar, een dood exemplaar en een nest waargenomen (zie Figuur 4.5). Door het dichte 
bladerdek van de tuin, zijn naar verwachting niet alle verblijfplaatsen van de eekhoorn in kaart 
gebracht. 
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Figuur 4.5. Links: dode eekhoorn in de tuin van huize Anna. Rechts: nest van de eekhoorn in deze tuin. 

Reptielen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat de hazelworm en de levendbarende hagedis in de omgeving 
van de deellocatie zijn waargenomen. Het voorkeurshabitat van de hazelworm bestaat uit 
enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. De soort komt voor in bossen, 
bosranden, heide, houtwallen, struwelen, spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, 
steenhopen, ruderale plaatsen en tuinen. De meeste waarnemingen hebben betrekking op bos- en 
heideterreinen. Over het algemeen verschuilt de soort zich vaak in bladlagen, onder heidestruiken 
of ondergronds. De levendbarende hagedis komt voor in redelijk dicht begroeide gebieden, zoals 
onder andere (vochtige) heide, open plekken in bossen en rijk begroeide bosranden. De soort is 
afhankelijk van structuurrijk habitat met daarbinnen open zon beschenen, snel opwarmende 
plekken in de nabijheid van dekkingsmogelijkheden om zich te beschermen tegen uitdroging en 
predatie (BIJ12, 2017; Creemers en van Delft, 2009). 

De deellocatie bestaat uit verschillende biotopen. De hazelworm is een soort die voorkomt in half 
open landschappen met onder andere een dikke strooisellaag. Deze laag is in de deellocatie zeer 
beperkt aanwezig. Daarnaast ligt het gebied geïsoleerd ten opzichte van andere natuurgebieden 
waar van het voorkomen van de hazelworm en levendbarende hagedis bekend is. Door de sterk 
verruigde omstandigheden is het biotoop maar beperkt geschikt voor de levendbarende hagedis. 
De soorten zijn niet waargenomen tijdens het terreinbezoek. Dit overwegende kan worden 
uitgesloten dat beide soorten voor komen in de deellocatie. Optimaal leefgebied bevindt zich meer 
richting het zuiden (Landgoed Gorp en Roovert) of richting het westen (omgeving Regte heide); 
beiden ver buiten de deellocatie. 

Amfibieën
Uit de bureaustudie is gebleken dat de vinpootsalamander in de directe omgeving van de 
deellocatie voorkomt. De vinpootsalamander is wat betreft zijn leefgebied zeer kritisch. Het meest 
voorkomende landschap waar de soort zich begeeft bestaat uit bos- en heidegebieden in het 
laagland. Als voortplantingswater wordt hier met name gebruik gemaakt van zwakzure, 
permanente vennen, plassen en bospoelen. De vinpootsalamander is een cultuurmijdende soort 
en komt nauwelijks voor in agrarisch gebied in steden en dorpen. De deellocatie vormt om deze 
redenen geen optimaal leefgebied (zowel als landbiotoop als voortplantingsbiotoop) voor de soort.  

Echter vormt het terrein ten zuiden van de HaVeP-gebouwen met de meer natuurlijke graslanden 
met de hier aanwezige waterlopen een (matig) geschikt leefgebied voor de soort. Hierdoor kan de 
soort niet worden uitgesloten van de deellocatie. De soort is door derden bij het natuurlijk 
ingerichte NNB-gebied waargenomen (NDFF). 
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Andere amfibiesoorten zijn recent door derden niet waargenomen in de omgeving van de 
deellocatie. Voor overige amfibiesoorten biedt de deellocatie directe omgeving beperkt geschikte 
voortplantingswateren. In de deellocatie zijn tijdens het bemonsteren van de watergangen, de 
Nieuwe Leij of in het landbiotoop geen (adulte) amfibieën aangetroffen. 

Figuur 4.6. Water in tuin huize Anna. 

Vissen
In 2015 is in het kader van de Kaderrichtlijn water een elektrisch visonderzoek uitgevoerd naar het 
voor komen van vissen in de Leij (ATKB, 2015). Uit dit onderzoek blijkt dat in de Nieuwe Leij geen 
beschermde vissoorten voorkomen. 

Vlinders, Libellen en overige soortgroepen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat in de omgeving van de deellocatie het gentiaanblauwtje is 
waargenomen. Het gentiaanblauwtje leeft in natuurhoogwaardige habitats zoals natte heide, 
vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden. In het gebied dienen open plekken aanwezig 
te zijn waar klokjesgentiaan groeit; gentianen die in een ruigere vegetatie groeien worden minder 
vaak gebruikt. Daarnaast is de soort afhankelijk van de aanwezigheid van de waardmieren. (Bron: 
De Vlinderstichting). Dit typische biotoop is niet aanwezig in de deellocatie. Om deze reden wordt 
de soort uitgesloten van de deellocatie. De Regte heide biedt optimaal biotoop voor de soort. 

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in het verleden de beschermde bosbeekjuffer in de 
deellocatie is waargenomen. De bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en 
zuurstofrijke beken. Dit biotoop is ten zuiden van de tuin van Huize Anna aanwezig. De kans is 
groot dat de soort hier nog steeds zijn leefgebied heeft. 

In de deellocatie zijn tijdens het terreinbezoek geen beschermde vlinder- of libelsoorten 
aangetroffen.  

Flora
Uit de bureaustudie is gebleken dat in de omgeving van de deellocatie geen beschermde 
plantensoorten zijn waargenomen. Tijdens het terreinbezoek zijn tevens in de deellocatie geen 
beschermde flora aangetroffen. De deellocatie bijbehorend biotoop bieden geen geschikte 
standplaatsen voor beschermde plantensoorten. 
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4.1.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een beschermde 
status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk of vrij zeker voor kunnen komen in de 
deellocatie. In Figuur 4.7 zijn waarnemingen (aanwijzingen) van beschermde soorten aangegeven 
in de deellocatie. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  

Daarnaast geldt de zorgplicht (ook voor de niet beschermde soorten).  

Tabel 4.2. Mogelijk aanwezige beschermde soorten in de deellocatie. 

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting

Steenuil 
Artikel 3.5 Wnb; Jaarrond 

beschermd nest 
Mogelijk 

Mogelijk verblijfplaats 
en/of foerageergebied 

Kerkuil 
Artikel 3.5 Wnb; Jaarrond 

beschermd nest 
Rustplaats 
aanwezig 

Zie ook Antea Group, 
2015. 

Sperwer, havik, 
buizerd, boomvalk 

Artikel 3.5 Wnb; Jaarrond 
beschermd nest 

Mogelijk 
Mogelijke 

verblijfplaatsen 

Algemeen 
voorkomende 
broedvogels 

Artikel 3.1/3.5 Wnb; 
Tijdens het in gebruik 
hebben van het nest 

Zeer 
waarschijnlijk 

- 

Vinpootsalamander Artikel 3.10 Mogelijk - 

Vleermuizen Artikel 3.5 Mogelijk 

Mogelijke verblijfplaats 
in bomen, vliegroute 

aansluitend op 
plangebied mogelijk 

foerageergebied 

Eekhoorn Artikel 3.10 Mogelijk 
Minimaal één nest in de 

tuin Huize Anna 

Steenmarter Artikel 3.10 
Zeer 

waarschijnlijk 
Zie ook Antea Group, 

2015 

Kleine 
marterachtigen 

Artikel 3.10 Mogelijk 
Mogelijk in de ruige 

vegetatieranden 

Bosbeekjuffer Artikel 3.10 Waarschijnlijk Langs de Nieuwe Leij  
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Verblijfplaats steenmarter (Antea Group, 2015) 
Vaste rust en verblijfplaats kerkuil (Antea Group, 2016) 
Waarneming steenuil mei 2016. 
Holte in boom, mogelijk geschikt als verblijfsplaats voor vleermuizen. 
Nestkast steenuil 
Veren van de kerkuil 
Nest eekhoorn 
Plukplaats roofvogel 
Nestlocatie kerkuil in kerk 
Zomerverblijf / paarverblijf gewone dwergvleermuis 

Figuur 4.7. Globale begrenzing behorende bij Van Puijenbroek met daarin waarnemingen van beschermde 
soorten. Bron kaart: Globespotter. 

4.2 Beschermde gebieden 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

In de nabijheid van voorliggend plangebied is NNB aanwezig. Het betreft een oppervlak van 

ongeveer 5 ha. Dit gebied is aangewezen voor de natuurdoeltypen: 

• N00.01 Zoekgebied nieuwe natuur 

• N03.01 Beek en Bron 

• N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. 

Het NNB-gebied is weergegeven in Figuur 4.8. 
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Figuur 4.8. Ligging Van Puijenbroek (rood omrand) t.o.v. NNN (gekleurde gebieden). Bron: Ontwerp 

natuurbeheerplan, juni 2015, Provincie Noord-Brabant.

Natura 2000 

Het onderzoeksgebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde gebied ligt ongeveer 

één kilometer ten westen van het onderzoeksgebied. Het betreft hier het gebied Regte Heide & 

Riels Laag. In Figuur 4.9 is de ligging van dit gebied aangegeven. 
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Figuur 4.9. Ligging onderzoeksgebied (rood omrand)  t.o.v. Natura2000-gebied. Blauw gestreept = 

Habitatrichtlijngebied. Bron: Natura 2000 viewer, EEA.
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5 Toetsing  

De toetsing aan de Wet natuurbescherming (soortenonderdeel) vindt in paragraaf 5.1 plaats; in 
paragraaf 5.2 vindt de toetsing aan het beleid van het NNB en de Natura 2000-gebieden plaats.  

5.1 Effecten beschermde soorten 

De effectbeoordeling vindt per relevante soortgroep plaats. Enkel de soortgroepen in Tabel 4.1 zijn 
relevant bevonden voor voorliggend plangebied. Derhalve wordt op deze soortgroepen ingegaan: 
vogels, zoogdieren, amfibieën en libellen. Op overige soortgroepen zijn geen effecten aan de orde 
en worden derhalve niet behandeld.  

5.1.1 Vogels  

Algemene broedvogels 
Planvorming (permanent) 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). De nesten van de te verwachte soorten zijn enkel tijdens 
het broedseizoen beschermd. Er geldt geen compensatieplicht bij het permanent verwijderen van 
deze nesten voor de toekomstige inrichting. In de toekomstige situatie zal er door de groene 
inrichting een broedbiotoop ontstaan (stadsnatuur) waar de vogels wederom hun nest kunnen 
bouwen. In de parktuin van Huize Anna zijn een aantal oude bomen aanwezig. Indien mogelijk 
kunnen deze, in het kader van biodiversiteit en de (toekomstige) leefbaarheid, behouden blijven. 

Uitvoeringsperiode (tijdelijk) 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan met de meeste broedvogels in het algemeen 
relatief eenvoudig rekening gehouden worden door de werkzaamheden die aantasting van het 
nest en/of verstoring van de vogels kunnen veroorzaken, niet uit te voeren in de broedtijd (de piek 
loopt circa van maart tot en met juli1) en daarbuiten indien concrete broedgevallen aanwezig zijn.  

Gezien de verwachting dat broedvogels tot broeden komen in de deellocatie of directe omgeving 
is het in het kader van de zorgplicht van belang dat werkzaamheden die invloed hebben op het 
broedbiotoop buiten de broedperiode van vogels uitgevoerd wordt. Indien het niet mogelijk is om 
buiten het broedseizoen om te werken dan dient het gebied dat beïnvloed wordt vóór het 
broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan 
dient vooraf aan de werkzaamheden de deellocatie gecontroleerd te worden op de aanwezigheid 
van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele 
broedgevallen binnen de deellocatie of de directe omgeving wordt de deellocatie niet vrijgegeven 
en dienen de werkzaamheden ter plaatse uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in 
gebruik is. 

Op deze wijze zijn voor het bestemmingsplan geen belemmeringen vanuit de Wet 
Natuurbescherming aan de orde. Voor de toekomstige uitvoeringsperiode kan het onderstaande 
worden gesteld. 

1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk 

van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan 
wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Jaarrond beschermde nesten 
Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij 
verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de 
zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie Bijlage 1).  

Het is niet uit te sluiten dat vaste rust- en verblijfplaatsen van de steenuil, kerkuil en/of roofvogels 
in de deellocatie aanwezig zijn. Voor deze soorten geldt dat aantasting niet zonder meer 
toegestaan is. Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen van de soorten aanwezig zijn in de bebouwing 
en deze wordt gesloopt of in de bomen en deze worden gekapt, dan worden de beschermde 
verblijfplaatsen verstoord en vernietigd. Dit is een overtreding van gestelde verbodsbepalingen in 
de Wet natuurbescherming. 

Om de functie van de deellocatie tevens het effect van de plannen op deze eventueel aanwezige 
jaarrond beschermde nesten te kunnen bepalen is een vervolgonderzoek naar het voor komen van 
deze soorten en hun nesten noodzakelijk.  

Gezien het bovenstaande is tijdens het broedseizoen van de steen- en kerkuil en de roofvogels in 
2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor deze soorten.. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er in de deellocatie één vaste rustplaats van de kerkuil aanwezig is (in 
de gebouwen van het HaVeP-terrein). Er zijn geen aanwijzingen gevonden van verblijfplaatsen van 
de steenuil of roofvogels met een jaarrond beschermd nest (zoals de sperwer, havik of buizerd).  

Rustplaatsen van de kerkuil zijn in feite beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het 

functioneren van de nestplaats. Bij voorliggend gebied is onduidelijk of de voorliggende rustplaats 

van essentieel belang is (een overzicht van andere rustplaatsen is niet voorhanden; dit kan vaak in 

een grote omtrek rondom de feitelijke nestplaats liggen en strekt tot ver buiten de deellocatie). 

Daarom wordt de worst-case scenario gehanteerd en geldt het onderstaand: 

 Als gevolg van de sloop van de HaVeP gebouwen wordt een rustplaats van de kerkuil 
‘beschadigd en vernield’. Alhoewel hier geen nestplaats aanwezig is, is op dit moment niet 
duidelijk in hoeverre deze rustplaats bijdraagt aan de functionaliteit van de nestplaats van 
de kerkuil. Indien dit het geval is (daar wordt bij voorliggende situatie van uitgegaan) dan 
is een aantasting van de rustplaats een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepalingen (lid 4) van de Wet natuurbescherming omdat daarbij mogelijk ook de 
functionaliteit van de nestplaats in het geding komt. Om deze reden dienen maatregelen 
uitgevoerd te worden om de functionaliteit van de rustplaats c.q. de nestplaats in stand 
te houden. De aantasting van de rustplaats en de omgang daaromtrent dient voorgelegd 
te worden aan het bevoegd gezag (in de vorm van een ontheffingsaanvraag). Doormiddel 
van het uitvoeren van een aantal randvoorwaarden/maatregelen kan een positieve 
afwijzing dan wel een ontheffing verkregen worden. In het rapport van het nader 
onderzoek (Antea Group, 2017 Hoofdstuk 5) zijn de te nemen 
randvoorwaarden/maatregelen uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van de kerkuil voor het 
bestemmingsplan benoemd. 

5.1.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Alle vleermuissoorten (inclusief hun verblijfplaatsen en essentiële elementen voor de 
functionaliteit van die verblijfplaatsen zoals vliegroutes en foerageergebieden) zijn beschermd 
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onder de Wet natuurbescherming. Vleermuizen staan vermeld onder artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming. Een aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van een dergelijke 
element (dat bijdraagt aan de functionaliteit van een verblijfplaats) of het individu is een 
overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet natuurbescherming. 

Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie mogelijk vaste rust- en 
verblijfplaatsen voor vleermuizen (onder andere in de spouw) biedt. Om te kunnen bepalen of 
eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de 
voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en de functie van deze elementen 
voor vleermuizen in de deellocatie noodzakelijk. Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het 
jaar heen op verschillende manieren. Daarom is het nodig om een de deellocatie meerdere malen 
verspreid over het seizoen te bezoeken voor het vleermuisonderzoek. 

Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen is gezien het bovenstaande in 2016 en 2017 onderzoek 
uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor vleermuizen (tuin huize Anna en de 
onbebouwde zone daaromheen). De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in Antea 
Group, 2017. Uit dit onderzoek is gebleken dat hier geen vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn; wel is een belangrijke vliegroute aanwezig. 

Tijdens het onderzoek van 2014 (Antea Group, 2015) zijn in de gebouwen van HaVeP twee 
zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis  aangetroffen die tevens op vrijwel dezelfde 
locaties worden gebruikt als verblijven in de paarperiode (dan worden drie locaties gebruikt). In 
het kader van de Wet natuurbescherming zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen 
beschermd.  

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken uit 2014, 2016 en 2017 kunnen de onderstaande 
conclusies getrokken worden: 

 Als gevolg van de sloop van de gebouwen worden de zomer- en paarverblijven 
‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepaling (lid 4) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor de 
voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In het rapport van het nader 
onderzoek Van Puijenbroek en de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) 
zijn deze maatregelen en randvoorwaarden uiteengezet. 

 Indien de aangetroffen vliegroute niet in stand gehouden blijft, is er sprake van een 
overtreding in het kader van de Wet natuurbescherming aangezien de functie van de 
verblijfplaats in het geding komt bij het verdwijnen van de vliegroute. Er is dan sprake van 
het overtreden van artikel 3.5, lid 4. Voor een dergelijke overtreding is een ontheffing 
Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Om te voorkomen dat de verbodsbepaling wordt 
overtreding worden, zijn maatregelen nodig. In het rapport van het nader onderzoek Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) zijn deze 
maatregelen en randvoorwaarden uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van de vleermuisverblijven en 
vliegroute voor het bestemmingsplan benoemd. 

Steenmarter 
Van de steenmarter (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) is bij het onderzoek uit 2014 nabij 
de fabrieksgebouwen van HaVeP een vaste rust- en verblijfplaats aangetroffen (achter het 
elektriciteitshuisje). Als gevolg van de herinrichting ter plaatse zal de verblijfplaats van de 
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steenmarter door de werkzaamheden verstoord en aangetast worden. Dit is strikt gezien in de Wet 
natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling (lid b). 
Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te worden. 
In de Wet natuurbescherming geldt namelijk dat gewerkt kan worden middels een door het 
Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode2. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de 
voormalige Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de 
steenmarter is dit het geval. Enkele randvoorwaarden die voortvloeien uit de Gedragscode zijn wel 
aan de orde; deze staan in het rapport van het nader onderzoek Van Puijenbroek en de 
Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5)  uiteengezet. 

Kleine marterachtigen 
Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie mogelijk vaste rust- en 
verblijfplaatsen voor kleine marterachtigen (artikel 3.10) biedt. Om te kunnen bepalen of 
eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de 
voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en de functie van het gebied voor 
kleine marterachtigen in de deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het najaar van 2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor kleine marterachtigen. De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in 
Antea Group, 2017. Uit dit nader onderzoek blijkt dat nabij de gebouwen van het HaVeP terrein 
(het braamstruweel aan de zijde van de Nieuwe Leij) zeer waarschijnlijk een verblijfplaats van de 
wezel aanwezig is. In het kader van de Wet natuurbescherming zijn deze vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de wezel (artikel 3.10 Wnb) beschermd.  

 Als gevolg van de sloop van de gebouwen en herinrichting van het HaVeP-terrein wordt 
de verblijfplaats ‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.10 
gestelde verbodsbepaling (lid b) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor 
de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In het rapport van het nader 
onderzoek Van Puijenbroek en de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) 
zijn deze maatregelen en randvoorwaarden uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van de verblijfplaats van de wezel voor 
het bestemmingsplan benoemd. 

Eekhoorn 
Uit het verkennende terreinbezoek blijkt dat in de deellocatie (de tuin van Huize Anna) eekhoorns 
aanwezig zijn en dat deze locatie mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen voor de eekhoorn biedt. 
Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 
overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en 
de functie van het gebied voor de eekhoorn in de deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het 2016 - 2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor de eekhoorn. De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in Antea Group, 
2017. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat in de deellocatie, binnen de tuin van Huize Anna 
enkele (reserve)nesten van de eekhoorn zijn aangetroffen. Nesten met de functie voortplanten zijn 
niet aangetroffen. Echter gezien de aangetroffen ‘reservenesten’ en de aanwezigheid van de soort 

2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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in geschikt biotoop binnen de deellocatie, is het aannemelijk dat de tuin van Huize Anna (waar de 
deellocatie onderdeel van vormt) van belang is voor de lokale eekhoornpopulatie.  

De effecten als gevolg van de werkzaamheden en het toekomstige voornemen zullen van invloed 
zijn op de lokale eekhoornpopulatie. Doordat de tuin van Huize Anna grotendeels een parkachtig 
karakter houdt, gaat het leefgebied ter plaatse niet verloren. De eekhoorn blijft hier zijn natuurlijk 
verspreidingsgebied houden en blijft een levensvatbare populatie. Echter bestaat de kans dat door 
het voornemen enkele bomen met ‘reserve’nesten moeten wijken. Dit is strikt gezien in de Wet 
natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling (lid b). 
Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te worden. 
In de Wet natuurbescherming geldt namelijk dat gewerkt kan worden middels een door het 
Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode3. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de 
voormalige Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de 
eekhoorn is dit het geval. Enkele randvoorwaarden die voortvloeien uit de Gedragscode zijn wel 
aan de orde; deze staan in het rapport van het nader onderzoek Van Puijenbroek en de 
Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5)  uiteengezet. 

5.1.3 Amfibieën – vinpootsalamander 

Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie mogelijk leefgebied voor de 
vinpootsalamander (artikel 3.10) vormt. Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader 
onderzoek naar het gebruik en de functie van het gebied voor de vinpootsalamander in de 
deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het voorjaar van 2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor de vinpootsalamander. De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in 
Antea Group, 2017. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de vinpootsalamander niet in de 
deellocatie is aangetroffen. Om deze reden wordt het leefgebied van de vinpootsalamander niet 
nadelig beïnvloedt; hetzelfde geldt voor de soort. Zodoende vinden geen overtredingen van de 
Wet natuurbescherming plaats. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet 
aan de orde.  

5.1.4 Libellen - bosbeekjuffer 

Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie (de Nieuwe Leij) waarschijnlijk 
leefgebied voor de bosbeekjuffer (artikel 3.10) vormt. Om te kunnen bepalen of eventuele 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de voorgenomen 
ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en de functie van het gebied voor de 
bosbeekjuffer in de deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het voorjaar/ in de zomerperiode van 2017 onderzoek uitgevoerd 
naar de functie van de deellocatie voor de bosbeekjuffer. De bevindingen van dit onderzoek staan 
uitgewerkt in Antea Group, 2017. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de bosbeekjuffer 
meerdere keren is waargenomen langs de beek en dat de soort hier zijn leefgebied heeft.  

 Als gevolg van de verlegging van de Nieuwe Leij wordt het leefgebied van de bosbeekjuffer 
(tijdelijk) aangetast en vernietigd. De soort is het hele jaar (in verschillende stadia) 
rondom en in het water aanwezig. Mogelijk worden daarom ook individuen van de soort 

3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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gedood tijdens de werkzaamheden (i.e. verlegging van de beek). Dit is een overtreding 
van de in artikel 3.10 gestelde verbodsbepalingen (lid 1a en b) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing 
Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen daarnaast maatregelen getroffen 
te worden om de gunstige staat van instandhouding te waarborgen en om aan de 
zorgplicht Wnb te voldoen. In het rapport van het nader onderzoek Van Puijenbroek en 
de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) zijn deze maatregelen en 
randvoorwaarden uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van leefgebied van de bosbeekjuffer 
voor het bestemmingsplan benoemd. 

5.1.5 Gevolgen voor het Bestemmingsplan 

De vragen of voor de uitvoering van de mogelijkheden in het bestemmingsplan een ontheffing kan 
worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de Wet 
natuurbescherming. (De procedure wordt meestal opgestart wanneer de plannen concreet en in 
uitvoering gaan.) Echter, deze vragen zijn ook relevant voor het bestemmingsplan omdat in deze 
Natuurtoets wordt beoordeeld of ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan het op 
voorhand in redelijkheid duidelijk is dat de Wet natuurbescherming niet de uitvoerbaarheid van 
het plan in de weg zal staan. Het bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat uit een 
Natuurtoets duidelijk is geworden of voor de activiteiten die volgen uit deze vaststelling de 
mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van een ontheffing. 

Afwegingskader 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 
criteria van de Wet natuurbescherming zijn voldaan:  
1. Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere 

bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.  
2. Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang 

staan. De wet geef voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn 
zoals volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang. 

3. Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 
Hieronder wordt elk criterium kort benoemd. (Bij de ontheffingsaanvraag zal eventueel een 
uitgebreidere onderbouwing plaatsvinden.) 

Ad 1. Andere bevredigende oplossing en Ad 2. Belang 
De afgelopen jaren is het gebied Boschkens de voornaamste locatie geweest waar de Goirlese 
woningbouwbehoefte is opgevangen.  Nu deze locatie vol raakt, is de gemeente op zoek gegaan 
naar een toekomstige locatie waar de woningbouwbehoefte voor de komende jaren opgevangen 
kan worden. Als voornaamste locatie betreft de Zuidrand, waar oude industrie (Havep en Van 
Besouw) plaats gaat maken voor woningbouw. Daarnaast zal een transformatie plaatsvinden van 
de locatie Thebe, waardoor ingespeeld kan worden op de huidige trends op het gebied van 
ouderenzorg. 

De reden dat de gemeente Goirle heeft gekozen voor de herontwikkeling van de Zuidrand is 
meerledig en komt voort uit een aantal grote opgaven in dit gebied. Hierop wordt onderstaand 
ingegaan. 
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Transformatie van werken naar wonen als oplossing voor integrale gebiedsopgave 
De textielindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Goirle, maar is 
ondertussen voor een groot gedeelte verdwenen. Er is daarom veel leegstand en het gebied van 
de Zuidrand begint te verloederen door gebrek aan nieuwe investeringen. Op deze prominente 
plek, bij het centrum en in de overgang naar het buitengebied is dat niet gewenst. Dit heeft een 
negatieve invloed op de omgeving en op het gehele dorp.  

Wonen en zorg zijn de meest voor de hand liggende nieuwe functies in dit gebied. Het toevoegen 
van nieuwe functies en dynamiek maakt dat het gebied van een ‘achterkant’ weer een volwaardige 
‘voorkant’ wordt. Ook kan met het toevoegen van woningen een nieuwe impuls worden gegeven 
aan de voorzieningen in het centrum. Met de transformatie van de vrijkomende bedrijfslocaties 
ontstaan daarnaast mogelijkheden en kansen om: 

• de aanwezige vervuiling op te ruimen; 

• het zorgcomplex Thebe een kwaliteitsimpuls te geven. Door een toevoeging van een 
concept met service en zorg in de eigen woning kan het woon-zorgcomplex zich 
ontwikkelen tot een buitengewoon aantrekkelijk woonmilieu dicht bij het centrum en 
dicht bij het buitengebied; 

• bepaalde onderdelen van de fabriekscomplexen te behouden en te hergebruiken, 
waardoor de textielindustrie beleefbaar blijft; 

• de landschappelijke zone met de Leij opnieuw in te richten en daardoor de ‘groene’ en 
‘blauwe’ waarden van dit gebied te versterken.  

Resumerend kan worden gesteld dat met de herontwikkeling van de locatie Zuidrand een aantal 
ruimtelijke opgaven binnen Goirle integraal wordt aangepakt, waardoor een aantrekkelijk 
overgangsgebied ontstaat tussen het centrum en buitengebied van Goirle. De gemeente ziet geen 
mogelijkheden om de verschillende opgaven binnen het gebied Zuidrand aan te pakken zonder dat 
hier een verdienmodel met de ontwikkeling van woningen tegenover staat. 

Ad 3. Geen afbreuk staat van instandhouding 
De tijdens het nader onderzoek (Antea Group, 2015 en 2017) vastgesteld leefgebied en 
verblijfplaatsen van beschermde soorten hoeven vooralsnog geen belemmering te zijn voor de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Voordat de ontheffing verleend wordt, kan onder meer 
middels een mitigatieplan aangetoond worden dat de werkzaamheden niet leiden tot een 
achteruitgang van de gunstige staat van instandhouding van de soort. Dit moet gedaan worden 
door soortspecifieke maatregelen voorafgaand aan, tijdens en na de werkzaamheden te treffen 
(zowel maatregelen in het kader van de zorgplicht als maatregelen die het behouden van de 
gunstige staat van instandhouding garanderen). De maatregelen die getroffen moeten worden in 
het kader van het behouden van de staat van instandhouding staan in Antea Group, 2017, 
Hoofdstuk 5 uiteengezet; deze dienen in een mitigatieplan (samen met de zorgplicht maatregelen) 
verder uitgewerkt te worden. Wanneer voldaan wordt aan de soortspecifieke maatregelen, vinden 
er geen effecten plaats op de gunstige staat van instandhouding staan van instandhouding van de 
betreffende soorten.  

Door deze maatregelen die over de hele Zuidrand van Goirle getroffen worden (zoals het 
aanbieden van alternatieve verblijflocaties) in combinatie met de toekomstige groene en 
natuurlijke inrichting van Zuidrand Goirle kunnen de soorten zich op de locatie blijven handhaven, 
ook op lange termijn. Er blijft door de herinrichting een voldoende groot habitat aanwezig en dit 
zal op lange termijn ook blijven bestaan om de populatie(s) van de soorten in stand te houden. Dit 
zal met name in stand blijven door de integrale aanpak van het gebied met oog voor de groene 
omgeving (zowel voor mens als voor dier). Tevens wordt door de herinrichting in combinatie met 
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de te nemen maatregelen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soorten niet kleiner en dit 
zal binnen een afzienbare tijd ook niet gebeuren. 

Onder deze voorwaarden kan het bevoegd gezag (in dit geval de provincie Noord-Brabant) een 
ontheffing voor de ontwikkelingen afgeven.  

5.2 Effecten op beschermde gebieden 

5.2.1 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Voor wat betreft het NNB is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Daarnaast staat in de Verordening ruimte Noord-Brabant (2017) het volgende 
vermeld: Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten de ecologische hoofdstructuur en dat leidt tot 
en aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur, strekt 
ertoe dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve 
effecten worden gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6 [van de Verordening Ruimte Provincie 
Noord-Brabant] (compensatieregels). 

Het onderzoeksgebied ligt voor een deel in het NNN. Door de toekomstige ontwikkeling verdwijnt 
een deel van het oppervlak van het NNN, maar op andere plaatsen komt hier NNN voor terug. In 
een separaat document (Antea Group, 2017b) zijn de optredende (directe en indirecte) effecten 
van het project Zuidrand Goirle in kaart gebracht. Hierbinnen is ook aangegeven hoe deze effecten 
gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden binnen het beleid van het NNB.   

5.2.2 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Het onderzoeksgebied bevindt zich op een afstand van circa één kilometer vanaf het Natura 2000-
gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de relatief geringe omvang in combinatie met de 
stedelijke afscherming van het onderzoeksgebied en de afstand tot het meest nabijgelegen Natura 
2000-gebied, zijn effecten als gevolg van vrijwel alle verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten.  

Wel worden in het kader van he gehele plan, dus voor alle betrokken ‘rode’ ontwikkelingen (alle 
plangebieden zuidrand Goirle), stikstofberekeningen uitgevoerd. Dergelijke rode ontwikkeling en 
werkzaamheden ten behoeve van - kunnen, onder andere door een toename in verkeersstromen, 
bijdragen aan de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitattypen in de omgeving. Zo 
herbergt het Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’ dergelijke gevoelige habitattypen. Een 
toename van stikstofdepositie kan een negatieve invloed hebben op dergelijke habitattype. 

PAS 
Op 1 juli 2015 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). Het bijbehorende programma “programma aanpak stikstof” is tevens in 
werking getreden, waardoor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998 voor het aspect stikstof is vereenvoudigd. 

In het kader van de PAS kunnen projecten, na het uitvoeren van een berekening met de AERIUS 
Calculator, aanspraak maken op zogenaamde ontwikkelingsruimte. Door voor een project 
aanspraak te maken op de ontwikkelingsruimte kan derhalve uitgesloten worden dat het project 
leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en betreffende 
de instandhoudingsdoelen in gevaar komen. Plannen kunnen echter geen aanspraak maken op 
ontwikkelingsruimte. 
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De effecten van het plan als gevolg van stikstofdepositie zijn (middels AERIUS berekeningen) 
uitgewerkt in een aparte rapportage (Antea Group, 2017c). 

Concluderend stikstofdepositie 
Op basis van de nadere analyse stikstofdepositie (Antea Group, 2017c) luidt de conclusie dat de 

beoogde situatie leidt tot een beperkte toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied 

Regte Heide & Riels Laag. De hoogst berekende stikstofdepositie (beoogde situatie) bedraagt 0,17 

mol/ha/jaar. Nu de grenswaarde voor dit gebied niet is verlaagd, is er in onderhavige situatie 

sprake van een meldingslicht (indien het plan als project zou worden beschouwd). 

Gezien dit gegeven kan worden uitgesloten dat het plan leidt tot de aantasting van de natuurlijke 

kenmerken in Natura 2000-gebieden en betreffende instandhoudingsdoelen in gevaar komen. 
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6 Conclusies  

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de Natuurtoets gepresenteerd. De conclusies zijn 
opgedeeld in soortenbescherming (paragraaf 6.1) en gebiedsbescherming (paragraaf 6.2).  

6.1 Conclusies en vervolg soortenbescherming 

6.1.1 Conclusies 

Kort samengevat is het resultaat van het verkennende terreinbezoek van de Natuurtoets dat in de 
deellocatie van Van Puijenbroek (fabriekspanden HaVeP, tuin van Huize Anna en de onbebouwde 
zone daaromheen) beschermde soorten verwacht worden die de voorgenomen ontwikkeling 
kunnen beïnvloeden. Het betreft het potentieel voorkomen van beschermd leefgebied en 
verblijfplaatsen van vogels met een jaarrond beschermd nest, vleermuizen, marterachtigen, 
amfibieën, libellen, eekhoorn en marterachtigen. Gezien deze verwachting is in 2014, 2016 en 2017 
in het actieve seizoen van de soorten gericht onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor deze soorten. Tijdens dit reeds uitgevoerde soortspecifieke onderzoek is gebleken 
dat het terrein daadwerkelijk een belangrijke functie heeft voor beschermde gewone 
dwergvleermuis (artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming), wezel (artikel 3.10), kerkuil (artikel 
3.5), eekhoorn (artikel 3.10), steenmarter (artikel 3.10) en de bosbeekjuffer (artikel 3.10). De 
bevindingen en de gevolgen van de bevindingen voor de ontwikkeling staan in een separaat 
document gerapporteerd (Antea Group, 2017). Voor de steenmarter en de eekhoorn kan gewerkt 
worden met een goed gekeurde gedragscode; voor de overige soorten (gewone dwergvleermuis, 
wezel, kerkuil en bosbeekjuffer) geldt dat een ontheffing aangevraagd moet worden. 
De aanwezigheid van deze soorten vormt geen belemmering voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan, ervan uitgaande dat voor de verdere planuitwerking wordt geaccepteerd dat 
voorwaarden worden gesteld aan de uitvoering (nieuwe situatie) en werkzaamheden in de 
deellocatie. Naast het voorkomen van de beschermde soorten moet in de toekomst tijdens de 
werkzaamheden rekening gehouden worden met algemene broedvogels (artikel 3.1 en 3.5 van de 
Wet natuurbescherming).  

6.1.2 Vervolgstappen 

Procedure bij aanwezigheid beschermde soorten 
De aanwezigheid van beschermde verblijfplaatsen en leefgebied van beschermde soorten is in de 
deellocatie aangetoond. Hier vinden door de ontwikkeling effecten op plaats. Dit is een overtreding 
van de Wet natuurbescherming waardoor een ontheffing voor deze activiteiten nodig is. Er dient 
derhalve, ruim voorafgaand aan de ontwikkeling, een ontheffing Wet natuurbescherming – 
onderdeel soortbescherming aangevraagd te worden. Bij de ontheffingsaanvraag dient een 
mitigatieplan gevoegd te worden. Hierin staat onder andere beschreven welke maatregelen ten 
behoeve van het waarborgen van de gunstige staat van instandhouding van de soort worden 
uitgevoerd (en welke in het kader van de zorgplicht) om overtredingen van de in de Wet 
natuurbescherming verbodsbepalingen te voorkomen. Door de maatregelen worden wezenlijke 
effecten op de soorten voorkomen. Een voorzet voor de maatregelen die zorgen voor het 
waarborgen van de gunstige staat van instandhouding staan in het rapport Antea Group, 2017 
beschreven. 

Onder meer op basis van dit mitigatieplan dient tijdig een ontheffing bij het bevoegd gezag (de 
provincie Noord-Brabant) te worden aangevraagd voor het aantasten van verblijfplaatsen van de 
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gewone dwergvleermuis, wezel, kerkuil en de bosbeekjuffer. Het mitigatieplan kan geïntegreerd 
worden in het Activiteitenplan dat als verplichte bijlage dient van de ontheffingsaanvraag.  

De soortspecifieke maatregelen moeten tijdig (soms 6 maanden van te voren) zijn uitgevoerd en 
er dienen alternatieve locaties voor de maatregelen gezocht te worden.  

De aanvraag kan al dan niet gekoppeld aan de omgevingsvergunning, ingediend worden bij het 
gemeenteloket of rechtstreeks bij de provincie. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), waar 
de ontheffing ingediend moet worden, neemt binnen 13 weken een besluit over de aanvraag. De 
ODBN kan deze termijn met 7 weken verlengen. 

6.2 Conclusies gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Brabant 
In de deellocatie is NNB-gebied aanwezig. Er komt tevens NNB voor in de omgeving van de 
deellocatie. In een separaat document (Antea Group, 2017b) is de beoordeling van de ontwikkeling 
nabij deze NNB uiteengezet, is weergegeven welke mitigatie/compensatie nodig is als gevolg van 
de effecten die optreden en hoe dit geïntegreerd wordt in de herontwikkeling van het project 
Zuidrand Goirle. Geconcludeerd kan worden dat door de integrale aanpak van het project Zuidrand 
Goirle en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan, de NNB een impuls krijgt (o.a. door een 
kwalitatief betere inrichting, betere samenhang met de omgeving en een vergroting van de 
omvang). 

Natura 2000 
De deellocatie bevindt zich op een afstand van circa 1 kilometer vanaf het Natura 2000-gebied 
‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de aard van het voornemen  in combinatie met de afstand 
tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied zijn effecten als gevolg van vrijwel alle 
verstoringsfactoren (zoals geluid- en lichtverstoring) op voorhand uitgesloten. Wel worden in het 
kader van he gehele plan, dus alle ‘rode’ ontwikkelingen, stikstofberekeningen uitgevoerd. Uit de 
berekening met de AERIUS Calculator (Ante Group, 2017c) volgt dat er geen natuurgebieden met 
rekenresultaten die hoger dan de drempelwaarde zijn. Gezien dit gegeven kan worden uitgesloten 
dat het plan leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken in Natura 2000-gebieden en 
betreffende instandhoudingsdoelen in gevaar komen. 
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Bijlage I Wettelijk kader  

Soortbescherming 
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet is 
bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen de deellocatie. Het uitgangspunt van de wet is 
dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er 
gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de 
verblijfplaats functioneel blijft en de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende soort. Dit geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, 
inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en 
Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere 
soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de 
Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in tabel C en D van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

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 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen.

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden.
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland 

broeden.  

Vogels 
Appelvink 

Baardman 

Beflijster 

Bergeend 

Bergfluiter 

Bijeneter 

Blauwborst 

Blauwe kiekendief 

Boerenzwaluw 

Bontbekplevier 

Bonte strandloper 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever 

Boomkruiper 

Boompieper 

Boomvalk 

Bosrietzanger 

Bosruiter 

Bosuil 

Braamsluiper 

Brandgans 

Bruine kiekendief 

Buizerd 

Casarca 

Cetti's zanger 

Draaihals 

Duinpieper 

Dwergmeeuw 

Dwergstern 

Engelse kwikstaart 

Europese kanarie 

Fitis 

Fluiter 

Geelgors 

Gekraagde roodstaart 

Gele kwikstaart 

Geoorde fuut 

Glanskop 

Goudhaan 

Grasmus 

Graspieper 

Graszanger 

Grauwe kiekendief 

Grauwe klauwier 

Grauwe vliegenvanger 

Griel 

Groene specht 

Groenling 

Grote bonte specht 

Grote gele kwikstaart 

Grote karekiet 

Grote stern 

Grote zilverreiger 

Havik 

Heggenmus 

Hop 

Huiszwaluw 

IJsvogel 

Kerkuil 

Klapekster 

Klein waterhoen 

Kleine barmsijs 

Kleine bonte specht 

Kleine karekiet 

Kleine plevier 

Kleine zilverreiger 

Kleinst waterhoen 

Kluut 

Kneu 

Koereiger 

Koolmees 

Kortsnavelboomkruiper 

Kraanvogel 

Krekelzanger 

Kruisbek 

Kuifmees 

Kwak 

Kwartelkoning 

Lepelaar 

Matkop 

Middelste bonte specht 

Nachtegaal 

Nachtzwaluw 

Noordse stern 

Oehoe 

Oeverloper 

Oeverpieper 

Oeverzwaluw 

Ooievaar 

Orpheusspotvogel 

Paapje 

Pestvogel 

Pimpelmees 

Poelruiter 

Porseleinhoen 

Purperreiger 

Putter 

Ransuil 

Rietgors 

Rietzanger 

Rode wouw 

Roerdomp 

Roodborst 

Roodborsttapuit 

Roodhalsfuut 

Rouwkwikstaart 

Sijs 

Slangenarend 

Slechtvalk 

Smelleken 

Snor 

Sperwer 

Spotvogel 

Sprinkhaanzanger 

Steenuil 

Steltkluut 

Strandplevier 

Taigaboomkruiper 

Tapuit 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Tuinfluiter 

Velduil 

Visarend 

Visdief 

Vuurgoudhaan 

Wespendief 

Wielewaal 

Winterkoning 

Witbandkruisbek 

Witte kwikstaart 

Witwangstern 

Woudaap 

Zeearend 

Zwarte mees 

Zwarte ooievaar 

Zwarte roodstaart 

Zwarte specht 

Zwarte stern 

Zwarte wouw 

Zwartkop 

Zwartkopmeeuw 

Info tabel: Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is 

ingekort door alleen die vogels op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels 

(Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland 

broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn derhalve niet vermeld.  
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Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 

boomkikker   

Zoogdieren 

landzoogdieren

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 

vleermuizen 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

kevers 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 

zeezoogdieren 

walrus   

Reptielen 

Dikkopschildpad, kemp’s zee-

schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis

bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   

gestreepte dolfijn, gewone 

dolfijn, gewone spitsdolfijn  

Sporenplanten 

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 

liggende raket   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend 

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  

zomerschroeforchis   witte dolfijn  

Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I).
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 
Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Zoogdieren 
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis 
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 

Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 

Ringslang 
Vissen
Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 

Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 

Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 

Kevers 
Vliegend hert 

Planten 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 

Roggelelie
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 



Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. 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. 
Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor 
zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen 
en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze 
algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of ontheffing 
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de provincie 
waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
plannen die vallen onder hun bevoegdheid (plannen van nationaal belang). Zoals ook te herleiden 
is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook variëren 
tussen provincies.. 

Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde verboden 
in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie waarin het 
voornemen plaatsvindt. 

Artikel 1.11 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze 

wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij het 
bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 
1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, 
Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen mitigerende maatregelen 
worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing worden aangevraagd om de 
mitigerende maatregelen goed te keuren. 

Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van 
de 
Vogelrichtlijn 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 
Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing

X X X 

2 Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding  

X X X 

3 Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 

ter voorkoming van schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 

voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 

schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 
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Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft aan 
te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn vrijgesteld, 
dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een gedragscode.  

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak 
voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 
afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de 
uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die later 
ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2014 
werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk staat, 
bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de 
wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden 
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare nieuwe 
natuur in te richten vóór 2027. 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van soorten 
niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor de 
soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  
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Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-gebied 
na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 

Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, gelden 
als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften gelden. 
Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets voor de Groen-Blauwe zone beschreven. 
In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de 
deellocatie Groen-Blauwe zone, waar voorliggende Natuurtoets betrekking op heeft, nader 
gespecificeerd en worden het doel en de onderzoeksvragen beschreven.   

1.1 Zuidrand Goirle 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen aanwezig, 
te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd en het 
terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de firma Van 
Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog opslag en 
distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren van de 
terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-
terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen 
herontwikkelen tot woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van Thebe is een 
ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel ‘Zuidrand Goirle’. 
Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de ‘groenblauwe zone’ 
ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een onderdeel van de Zuidrand. 
Het terrein ten zuiden van Van Besouw is in het verleden al natuurlijk heringericht.  In deze 
groenblauwe zone bevindt zich de Leij. Onderdeel van de plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting 
van deze zone. Het doel is om zowel de rode als groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te 
stemmen en zo tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen. Dit vormt een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

In Figuur 1.1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen.  

Figuur 1.1. Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).   

Goirle  
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1.2 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 

opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen aandacht 

besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale 

vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de 

omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 

vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de 

initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-

Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. 

Daarnaast zijn er in de visie enkele woonkavels voorzien in het planologisch beschermde 

Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur), waardoor herbegrenzing 

van het NNN-gebied noodzakelijk is (Figuur 1.2; het rood omkaderde deel is gelegen in het NNN; 

het blauwe omkaderde deel vormt onder andere het zoekgebied voor de herbegrenzing en is 

onderwerp van voorliggende Natuurtoets).   

Figuur 1.2. Rood omkaderd de ontwikkeling in het Zoekgebied van het Natuurnetwerk Nederland (N00.01). 

Blauw geeft voorliggend plangebied aan waar herbegrenzing gezocht wordt voor de aanwijzing van nieuw 

NNB-gebied, het waterbergingsgebied en de verlegging van de Nieuwe Leij. Indicatief is het gebied ingetekend 

met landschapselementen. Bron: Kuiper compagnons, 2015. 
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1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog 
voor elkaar aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de 
plangebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de 
planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een 
aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie) en voor 
de integrale uitwerking van de groen blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen locaties ligt. 

In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet bekend 
zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de plannen 
definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Deellocatie Groen-blauwe zone  

Voorliggende Natuurtoets heeft betrekking op het groen/blauwe deel ten zuiden van de rode 
ontwikkeling (Figuur 1.2- blauwe omkadering). In het plan van de rode ontwikkeling gaat er een 
gebied dat is aangewezen als NNN (in Brabant ‘Natuurnetwerk Brabant’ geheten; NNB) verloren. 
Ten zuiden van de Oude Leij, op de agrarische gronden in eigendom van Van Puijenbroek, is er de 
mogelijkheid om het NNB te herbegrenzen (aansluitend op reeds bestaande NNB) en verder uit te 
breiden. Naast de herbegrenzing van het NNB, behoren ook de ontwikkelingen aan de waterloop 
de Nieuwe Leij en de voorgestelde waterberging nabij de nu nog aanwezige fabriek van HaVeP tot 
de ontwikkelingen binnen de Groen-blauwe zone. De waterloop de Nieuwe Leij krijgt deels een 
andere begrenzing, een nieuwe inrichting en zal natuurlijker worden ingepast in het landschap. 
Deze aspecten behoren, naast het NNB-herbegrenzingszoekgebied) eveneens tot voorliggende 
Natuurtoets. 

In de Groen-Blauwe zone wordt ingezet op het herstellen van het kleinschalige houtwallen 
landschap, als overgang tussen de tuin, het moleneiland en het landgoed naar het aangrenzende 
gebied. Aangezien het gehele gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna nog niet is ingericht 
als NNB ontstaat daarmee de mogelijkheid in één slag de NNB in het gebied ten zuiden van Goirle 
handen en voeten te geven en uit te breiden. Bovendien wordt het mogelijk om in de Zuidrand een 
robuuste, goed ingerichte ecologische verbinding te maken. Samen met het verbrede beekprofiel 
van de Leij en de te ontwikkelen groene dorpsrand neemt de ecologische waarde van het gebied 
daarmee aanzienlijk toe. (uit: Kuiper compagnons, 2015) 

1.5 Doel en onderzoeksvragen 

1.5.1 Relatie tot bestemmingsplan  

Zoals in paragraaf 1.1 toegelicht, zijn ontwikkelaars voornemens om in de zuidrand van Goirle 
nieuwbouw te realiseren en het gebied daarbij te herstructureren. Hiervoor is onder meer een 
structuurvisie (voorontwerp) opgesteld. Recent is deze door het waterschap De Dommel en 
provincie Noord-Brabant getoetst aan hun beleid. Hieruit zijn randvoorwaarden en uitgangspunten 
voortgekomen die moeten worden meegenomen in de verdere planvorming, met name voor de 
ontwikkeling van de Groen-Blauwe zone. Deze input is nodig om een bestemmingsplanprocedure 
succesvol te doorlopen. Met name de herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant dient nader 
gespecificeerd te worden.  
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Het bestemmingsplan kan alleen worden vastgesteld als duidelijk is dat onder andere de geldende 
natuurwetgeving de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. Derhalve dient het 
voornemen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot de Wet natuurbescherming 
(beschermde flora en fauna en Natura 2000) en het Natuurnetwerk Brabant. Er mogen geen 
activiteiten plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige 
natuurwaarden op locatie en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de 
actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In voorliggende 
Natuurtoets zijn de resultaten van de toetsing aan de Natura 2000-gebieden (verankerd in de Wet 
natuurbescherming), het Natuurnetwerk Brabant en de beschermde soorten (Wet 
Natuurbescherming) beschreven.  

1.5.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
ingreep met de Wet natuurbescherming en het NNB en het bepalen of de aanvraag van een 
ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden 
onder andere de volgende vragen beantwoord: 

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde Natura 2000-gebieden 
voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Wat zijn de karakteristieken van 
het aanwezige NNB-gebied en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de 
vorm van een uitwerking- of een compensatieplan opgesteld te worden, zowel in het 
kader van de Natura 2000-gebieden als het Natuurnetwerk Brabant? 

- Welke in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten (en/of vaste rust- 
en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen 
ontwikkeling? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten 
en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende 
maatregelen te nemen en welke zijn dit? Dient in het kader van de Wet 
natuurbescherming een ontheffing aangevraagd te worden? 

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de leeswijzer).  

1.6 Leeswijzer 

De Natuurtoets is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde 

soorten in (de omgeving) van het plangebied; 
- hoofdstuk 5 toetst de ontwikkeling aan de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk 

Brabant; 
- hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures. 
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2 Wettelijk kader natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets. In paragraaf 2.4
wordt de vervolgprocedure aangegeven bij een overtreding van verbodsbepalingen. 

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden. Dit komt in een separaat 
nog op te stellen rapport aan bod. 

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. Naast de genoemde soorten zal er ook een toetsing plaatsvinden aan 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest zoals opgenomen in de geldende “Aangepaste lijst 
met jaarrond beschermde nesten”(LNV, 2009). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten 
(categorie 5). 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen.  

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
Dieren mogen behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.  
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Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage tabel 
C en D van voorliggend document. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden 
of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of 
rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, 
verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten.  

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per 
provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies. 

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden, 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een verbinding 
vormen tussen natuurgebieden.  

2.4 Procedure 

Bij een overtreding van verbodsbepalingen dient een ontheffing beschermde soorten aangevraagd 
te worden bij het bevoegd gezag. Onder de Wet natuurbescherming is sprake van één 
rechtsdocument waarmee zowel vergunning (gebiedsbescherming) als ontheffing 
(soortbescherming) wordt verleend. Het bevoegd gezag is de provincie waar de activiteit 
(grotendeels) plaatsvindt. De aanvraag kan al dan niet gekoppeld aan de omgevingsvergunning, 
ingediend worden bij het gemeenteloket of rechtstreeks bij de provincie. Over de 
ontheffing/vergunning wordt binnen 13 weken na ontvangst beslist. Bevoegd gezag kan de 
beslissingstermijn eenmaal verlengen met 7 weken. 
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3 Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In 
paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie. 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten is opgebouwd uit twee onderdelen: 
1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 

ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 
2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

3.2 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het potentiele projecteffect. Bij vogels zal met name 
specifieke aandacht geschonken worden aan soorten die in de deellocatie een essentieel 
leefgebied kunnen hebben. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn 
er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te 
voldoen aan de Wnb. In sommige gevallen is er tevens sprake van een ontheffingsaanvraag. 

‘Andere’ beschermde soorten, zoals konijn, veldmuis, etc. die zijn opgenomen in provinciale 
vrijstellingen (zie tabel C en D in de Bijlage van dit rapport) zijn niet meegenomen in deze toetsing. 
Deze soorten zijn zodanig algemeen in de provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet 
in het geding komt het voorliggende project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te 
houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan 
en kan de gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd.  

Bronnen 
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond de deellocatie, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij 
wordt nagegaan of er in de periode 2012-2017 beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij 
de deellocatie. Hierbij wordt een cirkel rondom de deellocatie gehanteerd met een straal van circa 
2,5 kilometer. Waarnemingen van beschermde soorten binnen deze cirkel worden opgevraagd. 
Daarnaast worden indien relevant ook regionale bronnen, atlassen, gebruikt. Deze atlassen maken 
veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). Deze soortgegevens hebben daarom betrekking 
op de regio en niet specifiek op de deellocatie. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie 
wordt tijdens het terreinbezoek een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in de 
deellocatie voor zouden kunnen komen. 
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3.3 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek 
bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden 
op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde 
soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet 
kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) 
kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op 
de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het 
terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten 
opgetekend.  

Op 7 juli 2016 is vanaf circa 12:00 een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig ecoloog van 
Antea Group bij helder weer met een temperatuur van circa 20 C° (www.buienradar.nl). Hierbij is 
het gebied ten westen van De Vosserijten onderzocht, aangezien aan de oostzijde hiervan geen 
fysieke ingrepen plaatsvinden. Tijdens het terreinbezoek is de deellocatie en omgeving te voet 
belopen en zijn de watergangen met een RAVON-schepnet bevist. 

3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit 
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen 
procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten gebiedsonderzoek 

4.1 Biotoopbeschrijving 

De deellocatie en directe omgeving bestaat voornamelijk uit ruigte graslanden, agrarische (gras-, 
mais- en graan)percelen doorkruist met verharde paden en enkele watergangen en de Nieuwe Leij 
(zie Figuur 4.1).  

Figuur 4.1. Impressie plangebied Zuidrand Goirle: NNB en zoekgebied NNB herbegrenzingsgebied, de Nieuwe 
Leij en het beoogde waterbergingsgebied (blauw gearceerd op de luchtfoto).

1. Zicht op maisperceel en achterliggend 

grasveld.

2. Zicht vanaf het kerklaantje richting het 

westen langs de nieuwe Leij (rechts).

3. Zicht richting het zuiden, parallel aan een  

centraal gelegen greppel/watergang. 

4. Zicht richting het zuiden, parallel aan 

verharde weg en de watergang. 

1

2

3

4
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4.2 Beschermde soorten 

4.2.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij de deellocatie in het verleden diverse 
beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft de beschermde soorten genoemd in artikelen 
3.1, artikel 3.5 en artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Tevens zijn vogelsoorten vermeld 
die op de “Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten” staan (LNV, 2009). De soorten zijn 
weergegeven in Tabel 4.1. Het betreft hier soorten die binnen een straal van 2,5 kilometer 
voorkomen van de deellocatie. Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie 
met kennis van de terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of de deellocatie 
een functie vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De 
bevindingen worden in paragraaf 4.2.2 uiteengezet.

Tabel 4.1. Overzicht waargenomen beschermde soorten (Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij 
artikel 3.10 ), aangegeven met een ‘X’, in de directe omgeving van de deellocatie (NDFF, 2012-2017). Deze 
informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden 
of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. 

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest 

Buizerd X 

Gierzwaluw X

Havik X

Huismus X

Oehoe X

Ooievaar X 

Roek X

Zoogdieren 

Bunzing X 

Eekhoorn X 

Gewone dwergvleermuis X 

Gewone grootoorvleermuis X 

Laatvlieger X 

Rosse vleermuis X 

Ruige dwergvleermuis X 

Steenmarter X 

Watervleermuis X 

Amfibieën 

Alpenwatersalamander X 

Heikikker  X 

Kamsalamander X 

Vinpootsalamander X 

Reptielen 
Hazelworm X 

Levendbarende hagedis X 

Insecten - Dagvlinders Gentiaanblauwtje X

Insecten - Libellen Bosbeekjuffer X 

Vissen Geen waarnemingen 

Planten Geen waarnemingen 

Overige soortgroepen Geen waarnemingen 
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4.2.3 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen 

De bevindingen van het terreinbezoek zijn per relevante soortgroep uiteenzet.  

Vogels (categorie 1-4) 
Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond 
beschermd zijn en waarbij verwijdering  of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd 
ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1 tot en met 4-
vogelsoorten (zie Bijlage 1). Deze soorten broeden over het algemeen hoog in bomen of 
gebouwen. In de deellocatie voor de NNB-herbegrenzing zijn geen bomen, hagen of gebouwen 
aanwezig waar vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn van soorten met een jaarrond 
beschermd nest. Deze zijn dan ook uitgesloten van de deellocatie. 
De deellocatie kan wel een foerageergebied vormen voor de soorten. Zo is bekend dat in de 
omgeving van de deellocatie (nabij de paardenweide, nieuwe Leij en de gebouwen van HaVeP) 
mogelijk de kerkuil en steenuil voorkomen (pers. comm. plaatselijke bewoner). De soorten hebben 
relatief kleine territoria in vergelijking met bijvoorbeeld de buizerd en sperwer. De kerkuil is een 
soort die voorkomt in cultuurland met gras- en bouwlanden die begrensd worden door 
kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. De soort eet voornamelijk muizen. De 
steenuil is een vogel die gebruikelijk leeft op erven van burgerwoningen, bij boerderijen in het 
agrarische cultuurlandschap en aan dorpsranden (RVO, 2014 en 2015). De soorten hebben 
(mogelijk) in de aangrenzende gebouwen (en dus buiten het voorliggende plangebied) hun vaste 
rust- en verblijfplaats. In de nabijheid van het zoekgebied van het NNB (nabij de paardenweide en 
de –stal buiten de deellocatie) is een steenuilkast aanwezig. Deze lijkt echter niet in gebruik te zijn 
door het ontbreken van gebruikssporen (Figuur 4.2). De ooievaar kan in de deellocatie foerageren. 
Circa vier exemplaren zijn overvliegend waargenomen tijdens het terreinbezoek (Figuur 4.2). Er is 
geen nestplaats van de soort aanwezig in de deellocatie. Ook vormt de deellocatie geen essentieel 
foerageergebied voor de soort (dit is elders in overvloed aanwezig). 

De agrarische percelen en het ruigteveld (noordwestelijk deel) kunnen daarnaast geschikt 
broedgebied vormen voor grondbroeders zoals kievit, fazant en patrijs (deze laatste soort is recent 
met jongen waargenomen; pers. comm. buurtbewoner) of moerasvogels. 

Figuur 4.2. Aangetroffen steenuilkast buiten het voorliggende plangebied en overvliegende 
ooievaars. 

Zoogdieren
Uit de bureaustudie is gebleken dat de bunzing, eekhoorn en de steenmarter voorkomen in de 
omgeving van de deellocatie. Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar 
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ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos 
(naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en 
nestgelegenheid is. Eekhoorns bouwen bolvormige nesten hoog in bomen. Naast één hoofdnest 
waar de jongen geboren worden, zijn ook vijf tot zes kleinere 'reservenesten' in gebruik. (bron: 
Zoogdiervereniging). Bolvormige nesten zijn niet aangetroffen tijdens het terreinbezoek in de 
deellocatie. De soort vindt hier dan ook geen optimaal biotoop. Mogelijk kan de soort incidenteel 
passeren langs de randen van de deellocatie (bijvoorbeeld bij het Kerklaantje; met name rondom 
de wat hogere bomen).  
De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in gebieden waar geen bomen 
aanwezig zijn, steengroeven en rotsige hellingen. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen 
en boerderijen en tegenwoordig zelfs in grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’). Hij 
heeft een voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en 
geriefhoutbosjes. Ook het voorkomen van verblijfsplaatsen van de steenmarter kan worden 
uitgesloten door het ontbreken van bebouwing of opstallen die toegang bieden voor de soort en 
gezien de verstoring in het gebied.  
Kleine marterachtigen (zoals de bunzing) zijn met name gebonden aan kleinschalig landschap met 
voldoende schuilmogelijkheden en (met name in het geval van de bunzing) met water in de buurt 
(bijvoorbeeld bosranden en akkerranden, maar ook meer waterrijke gebieden zoals rietvelden of 
moerasgebieden). Ook prefereren de soorten weinig verstoring. (Bron: Zoogdierenvereniging.).Een 
groot gedeelte van de deellocatie Groenblauwe zone betreft open landschap. Er is hier relatief 
weinig dekking aanwezig afgezien van de randen en enkele geïsoleerde plekken. Mogelijk kunnen 
hier verblijfplaatsen van kleine marterachtigen voorkomen.  
Tijdens het terreinbezoek zijn geen sporen of individuen van (beschermde land-)zoogdieren 
aangetroffen. 

Vleermuizen 
Uit de bureaustudie blijkt dat een aantal vleermuissoorten voorkomen in de omgeving van de 
deellocatie. Zowel essentieel leefgebied (verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes) als 
individuen van vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. Gezien 
de afwezigheid van gebouwen in de deellocatie zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuizen uitgesloten. In de directe nabijheid van het 
NNB/herbegrenzingsgebied en in de deellocatie van de Groen-blauwe zone is een boom met een 
(spechten)gat aangetroffen die mogelijk wel een geschikte verblijfplaats biedt voor vleermuizen. 
Er zijn ter plaatse gebruikssporen aangetroffen (zie ook Figuur 4.3).  

De deellocatie kan mogelijk onderdeel vormen van het foerageergebied van vleermuizen (zij het 
niet uniek gezien de vergelijkbare biotopen in de omgeving). Gezien de ligging van de deellocatie 
nabij gebouwen en de aanwezige bomenlanen wordt verwacht dat deze landschapselementen in 
de deellocatie deel uitmaken van een vliegroute van vleermuizen (mogelijk langs De Vosserijten en 
Molendijk) (zie ook Figuur 4.3). 
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Figuur 4.3. Mogelijke aanwezige verblijfplaats (ster) en potentiele vliegroutes (groene pijlen) 
van vleermuizen in de deellocatie van de groen-blauwe zone 

Reptielen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat de hazelworm en de levendbarende hagedis in de omgeving 
van de deellocatie zijn waargenomen. Het voorkeurshabitat van de hazelworm bestaat uit 
enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. De soort komt voor in bossen, 
bosranden, heide, houtwallen, struwelen, spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, 
steenhopen, ruderale plaatsen en tuinen. De meeste waarnemingen hebben betrekking op bos- en 
heideterreinen. Over het algemeen verschuilt de soort zich vaak in bladlagen, onder heidestruiken 
of ondergronds. De levendbarende hagedis komt voor in redelijk dicht begroeide gebieden, zoals 
onder andere (vochtige) heide, open plekken in bossen en rijk begroeide bosranden. De soort is 
afhankelijk van structuurrijk habitat met daarbinnen open zon beschenen, snel opwarmende 
plekken in de nabijheid van dekkingsmogelijkheden om zich te beschermen tegen uitdroging en 
predatie (RVO, 2014b; Creemers en van Delft, 2009). 

De deellocatie biedt door het monotone, bosarme en voornamelijk grasrijke (agrarische) karakter 
geen geschikt of optimaal leefgebied voor beide soorten (ook niet voor overige reptielsoorten). In 
de directe omgeving van de deellocatie komt de soort ook niet voor. Aansluitend op het 
herbegrenzingsgebied is geen bos/heidegebied aanwezig waar de soorten zich kunnen ophouden 
en zo de deellocatie in kunnenkomen. Optimaal leefgebied bevindt zich meer richting het zuiden 
(Landgoed Gorp en Roovert) of richting het westen (omgeving Regte heide). 

Aangetroffen spechtenhol met mogelijkheden 

voor een vleermuisverblijfplaatsBoom met spechtenhol 
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Amfibieën
Uit de bureaustudie is gebleken dat de vinpootsalamander in de directe omgeving van de 
deellocatie voorkomt. De vinpootsalamander is wat betreft zijn leefgebied zeer kritisch. Het meest 
voorkomende landschap waar de soort zich begeeft bestaat uit bos- en heidegebieden in het 
laagland. Als voortplantingswater wordt hier met name gebruik gemaakt van zwakzure, 
permanente vennen, plassen en bospoelen. De vinpootsalamander is een cultuurmijdende soort 
en komt nauwelijks voor in agrarisch gebied in steden en dorpen. De deellocatie vormt om deze 
redenen geen optimaal leefgebied (zowel als landbiotoop als voortplantingsbiotoop) voor de soort. 
Echter vormt het noordwestelijke terrein met de meer natuurlijke graslanden met de hier 
aanwezige waterlopen een (matig) geschikt leefgebied voor de soort. Hierdoor kan de soort niet 
worden uitgesloten van de deellocatie. De soort is door derden bij het natuurlijk ingerichte NNB-
gebied waargenomen (NDFF). 

Andere amfibiesoorten zijn recent door derden niet waargenomen in de omgeving van de 
deellocatie. Voor overige amfibiesoorten biedt de deellocatie en directe omgeving beperkt 
geschikte voortplantingswateren. In de deellocatie zijn tijdens het bemonsteren van de 
watergangen, de Nieuwe Leij of in het landbiotoop geen (adulte) amfibieën aangetroffen. De 
watergang parallel aan de akker (Noordwest-Zuidoost) alsook grote delen van de Oude Leij 
stonden vrijwel droog of bevatte zeer weinig water en waren vrijwel dichtgegroeid met riet. Waar 
een kleine hoeveelheid water stond, zijn enkele juvenielen van de kleine watersalamander 
(vrijgestelde soort in de Wnb) aangetroffen. De brede watergang aan de westzijde van de 
deellocatie (nabij de Molendijk) bevatte meer water. Hier zijn echter, na meermaals bemonsteren, 
geen amfibieën aangetroffen. Gezien de kwaliteit en karakter van de watergang met steile oevers 
vormt dit geen tot een beperkt geschikt voortplantingsbiotoop voor beschermde amfibiesoorten. 
Ook de Nieuwe Leij vormt een beperkt geschikt (voortplantings)gebied voor amfibiesoorten. 

Mogelijk bieden de poelen ten oosten van (en buiten) de deellocatie geschikte 
voortplantingswateren voor beschermde soorten zoals alpenwatersalamander, mogelijk heikikker 
en poelkikker. 

Ondiep deel van de watergang langs de 

maisakker (Noordwest-Zuidoost)

Bredere watergang langs de graanakker nabij 

de Molendijk (Noordwest-Zuidoost)
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Figuur 4.4. Impressie watergangen met water in de deellocatie en directe omgeving. 

Vissen
In de deellocatie zijn tijdens het bemonsteren van de watergang geen beschermde vissoorten 
aangetroffen. De watergang parallel aan de akker (Noordwest-Zuidoost) alsook grote delen van de 
Oude Leij stonden vrijwel droog of bevatte zeer weinig water en herbergen geen vissoorten. De 
brede watergang aan de westzijde van de deellocatie (nabij de Molendijk) bevatte meer water. 
Hier zijn enkele tiendoornige stekelbaarzen aangetroffen. Dit betreft een niet beschermde 
vissoort. Beschermde vissoorten zijn in deze watergang niet aangetroffen. Ook is de Nieuwe Leij 
vanaf de oevers bemonsterd. Enkele (niet beschermde) vissoorten zijn gevangen. In 2015 is in het 
kader van de Kaderrichtlijn water een elektrisch visonderzoek uitgevoerd naar het voor komen van 
vissen in de Nieuwe Leij (ATKB, 2015). Uit dit onderzoek blijkt dat hier geen beschermde vissoorten 
voorkomen.  

Vlinders, libellen en overige soortgroepen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat in de omgeving van de deellocatie het gentiaanblauwtje is 
waargenomen. Het gentiaanblauwtje leeft in natuurhoogwaardige habitats zoals natte heide, 
vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden. In het gebied dienen open plekken aanwezig 
te zijn waar klokjesgentiaan groeit; gentianen die in een ruigere vegetatie groeien worden minder 
vaak gebruikt. Daarnaast is de soort afhankelijk van de aanwezigheid van de waardmieren. (Bron: 
De Vlinderstichting). Dit typische biotoop is niet aanwezig in de deellocatie. Om deze reden wordt 
de soort uitgesloten van de deellocatie. De Regte heide biedt optimaal biotoop voor de soort. 

Uit de bureaustudie komt tevens naar voren dat de bosbeekjuffer nabij de deellocatie is 
waargenomen. De bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. De 
soort is kritisch ten aanzien van de waterkwaliteit en de morfologie van de beek. Belangrijke 
factoren zijn de diversiteit van de omgeving van de beek en natuurlijke fysische processen als 
erosie en sedimentatie. Het omringende landschap is vaak gevarieerd, met bosjes, hooilanden, 
struwelen, houtwallen en ruigten (bron: Vlinderstichting). In de deellocatie van de Groenblauwe-
zone is geen water aanwezig dat een geschikt biotoop vormt voor de soort. De soort is in het 
verleden langs de Nieuwe Leij waargenomen, nabij het deel dat buiten het voorliggende 
plangebied ligt. De soort komt hier met name voor langs de schaduwrijke delen. Het deel van de 
Nieuwe Leij dat in het voorliggende plangebied ligt, is vooral open van karakter, waardoor dit geen 
optimaal bosbeekjufferbiotoop vormt.  

In de deellocatie zijn tijdens het terreinbezoek geen beschermde vlinder- of libelsoorten 
aangetroffen. Voor deze veelal kritische soorten is geen geschikt leefgebied in de deellocatie 
aanwezig; daarnaast loopt het verspreidingsgebied van deze soorten niet tot aan de deellocatie. 

De Nieuwe Leij in het westelijke deel van de 

Zuidrand Goirle.

De Nieuwe Leij in het oostelijke deel van de 

Zuidrand Goirle.
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Flora
Tijdens het terreinbezoek zijn in de deellocatie geen beschermde flora aangetroffen. De deellocatie 
bestaat voornamelijk uit verschillende grassoorten (in de weilanden alsook in de bermen) en een 
aantal kruiden/ruigtesoorten zoals grote bereklauw, fluitenkruid, boerenwormkruid, vogelwikke 
en riet (langs de watergangen). 

4.2.4 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een beschermde 
status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in de deellocatie. In 
hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  

Daarnaast geldt de zorgplicht (ook voor de niet beschermde soorten).  

Tabel 4.1. Mogelijk aanwezige beschermde soorten in de deellocatie. 

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting

Steenuil, kerkuil 
Artikel 3.5 Wnb; 

Jaarrond 
beschermd nest 

Mogelijk 
Plangebied vormt 

potentieel 
foerageergebied 

Algemeen 
voorkomende 
broedvogels 

Artikel 3.1/3.5 
Wnb; Tijdens het in 

gebruik hebben 
van het nest 

Zeer 
waarschijnlijk 

- 

Vinpootsalamander Artikel 3.10 Mogelijk - 

Vleermuizen Artikel 3.5 Mogelijk 

Mogelijke 
verblijfplaats in boom, 
vliegroute aansluitend 

op plangebied en 
mogelijk 

foerageergebied 

Kleine 
marterachtigen 

Artikel 3.10 Mogelijk 
Mogelijk in de ruige 

vegetatieranden 
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4.3 Beschermde gebieden  

4.3.1 Natura 2000-gebieden 

De deellocatie ligt niet in een gebied aangewezen in het kader van de Wet natuurbescherming. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt ongeveer 1,7 kilometer ten westen van de deellocatie. Het 

betreft hier het gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’. Zie voor de ligging Figuur 4.5. 

Figuur 4.5. Ligging plangebied (rood omlijnd)  t.o.v. Natura 2000-gebieden in de omgeving. Blauw gestreept 

= Habitatrichtlijngebied. Bron: Natura 2000 viewer, EEA.

Natuurnetwerk Brabant 
In Figuur 4.6 is de ligging en het karakter van de NNB-gebieden weergegeven. Er is een NNB-

zoekgebied aanwezig ter plaatse van de rode ontwikkeling. 

Regte Heide  

& Riels Laag 
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Figuur 4.6. Ligging Natuurnetwerk en bijbehorende natuurbeheertypen rondom Zuidrand Goirle. Rood 

omkaderd het deel waar woningbouw gepland is en waar herbegrenzingsgebied voor gezocht moet worden. 

Het blauwe gemarkeerde deel geeft het zoekgebied aan voor deze NNB-herbegrenzing, de verlegging van de 

Nieuwe Leij en de waterberging bij HaVeP (onderwerp van voorliggende Natuurtoets). Bron: 

Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2016. 
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5 Toetsing  

De toetsing aan de Wet natuurbescherming (soortenonderdeel) vindt in paragraaf 5.1 plaats; in 
paragraaf 5.2 vindt de toetsing aan het beleid van het NNB en de Natura 2000-gebieden plaats.  

5.1 Effecten beschermde soorten 

De effectbeoordeling vindt per relevante soortgroep plaats. Enkel de soortgroepen in Tabel 4.1 zijn 
relevant bevonden voor voorliggend plangebied. Derhalve wordt enkel op deze soortgroepen 
ingegaan: vogels, zoogdieren (vleermuizen) en amfibieën. Op overige soortgroepen zijn geen 
effecten aan de orde en worden derhalve niet behandeld.  

5.1.1 Vogels  

Algemene broedvogels 
Planvorming (permanent) 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). De nesten van de te verwachte soorten zijn enkel tijdens 
het broedseizoen beschermd. Er geldt geen compensatieplicht bij het permanent verwijderen van 
deze nesten voor de toekomstige inrichting. In de toekomstige situatie zal er door de groene 
inrichting een broedbiotoop ontstaan waar de vogels wederom hun nest kunnen bouwen en/of 
waar andere soorten hun broedbiotoop vinden (moeras/rietvogels).  

Uitvoeringsperiode (tijdelijk) 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan met de meeste broedvogels in het algemeen 
relatief eenvoudig rekening gehouden worden door de werkzaamheden die aantasting van het 
nest en/of verstoring van de vogels kunnen veroorzaken, niet uit te voeren in de broedtijd (de piek 
loopt circa van maart tot en met juli1) en daarbuiten indien concrete broedgevallen aanwezig zijn.  

Gezien de verwachting dat broedvogels tot broeden komen in de deellocatie of directe omgeving 
is het in het kader van de zorgplicht van belang dat werkzaamheden die invloed hebben op het 
broedbiotoop buiten de broedperiode van vogels uitgevoerd wordt. Indien het niet mogelijk is om 
buiten het broedseizoen om te werken dan dient het gebied dat beïnvloed wordt vóór het 
broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan 
dient vooraf aan de werkzaamheden de deellocatie gecontroleerd te worden op de aanwezigheid 
van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele 
broedgevallen binnen de deellocatie of de directe omgeving wordt de deellocatie niet vrijgegeven 
en dienen de werkzaamheden ter plaatse uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in 
gebruik is. 

Op deze wijze zijn voor wat betreft algemeen voorkomende broedvogels voor het 
bestemmingsplan geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde. Voor de 
toekomstige uitvoeringsperiode kan het onderstaande worden gesteld. 

1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk 

van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan 
wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Jaarrond beschermde nesten  
Planvorming (permanent) 
De deellocatie en aangrenzende gebieden maken mogelijk deel uit van het foerageergebied van 
de kerk- en/of steenuil. De nesten bevinden zich buiten de deellocatie. De nesten van deze soorten 
zijn ook buiten het broedseizoen beschermd en de functionaliteit mag niet, ook niet tijdelijk, 
aangetast worden. Een belangrijke factor van de functionaliteit van de nestplaats vormt de 
voedselbeschikbaarheid en daarbij dus het beschikbare foerageergebied voor de soort. Alhoewel 
de inrichting van de deellocatie vooralsnog niet concreet is, is wel duidelijk dat de natuurwaarden 
in het gebied versterkt worden en dat het gebied gaat vallen onder de bescherming en het beleid 
van het Natuurnetwerk Brabant. Beoogd is om het zoekgebied landschappelijk te laten inrichten, 
passend bij de omgeving. Hier wordt ingezet op het herstellen van het kleinschalige houtwallen 
landschap, als overgang tussen tuin, moleneiland en landgoed (Kuiperscompagnon, 2015). Dit is bij 
uitstek een optimaal leefgebied voor de uilensoorten met voldoende 
voedsel/foerageermogelijkheden. Permanente effecten op het foerageergebied dan wel de 
nestplaatsen zijn niet aan de orde als gevolg van de inrichting van het zoekgebied als NNB-gebied. 
Er worden geen verbodsbepalingen overtreden in het kader van de Wet natuurbescherming en er 
hoeft in dit kader geen ontheffing aangevraagd te worden. 

Uitvoeringsperiode (tijdelijk) 
Mogelijk kunnen er enkel tijdelijke effecten ontstaan op uilensoorten in de omgeving tijdens de 
uitvoeringsperiode (werkzaamheden). Deze tijdelijke en lokale effecten zullen minimaal zijn en  
niet tot een wezenlijke verstoring leiden. Uilen zijn typische nachtdieren die voornamelijk in de 
schemering en in de nacht foerageren. De werkzaamheden in het gebied worden naar verwachting 
overdag uitgevoerd waardoor geluid- en optische verstoring uitblijft. De soorten kunnen dan 
gebruik maken van het omliggende nog beschikbare foerageergebied. Er worden geen 
verbodsbepalingen overtreden in het kader van de Wet natuurbescherming en er hoeft in dit kader 
geen ontheffing aangevraagd te worden. Tevens is tijdens het aanvullende onderzoek in het gebied 
van Zuidrand Goirle (als geheel) gebleken dat de soorten niet binnen Zuidrand Goirle broeden. De 
soorten zijn niet waargenomen in het gebied, wel ver ten westen van het voorliggende plangebied 
van de Groen Blauwe zone. 

5.1.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Alle vleermuissoorten (inclusief hun verblijfplaatsen en essentiële elementen voor de 
functionaliteit van die verblijfplaatsen zoals vliegroutes en foerageergebieden) zijn beschermd 
onder de Wet natuurbescherming. Vleermuizen staan vermeld onder artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming. Een aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van een dergelijke 
element (dat bijdraagt aan de functionaliteit van een verblijfplaats) of het individu is een 
overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet natuurbescherming. Boombewonende 
vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote bomen.  

In een boom in de deellocatie is een hol aangetroffen die mogelijk kan fungeren als een 
(beschermde) verblijfplaats van vleermuizen. Om inzicht te krijgen of effecten hierop kunnen 
optreden, is het noodzakelijk om in beeld te brengen in hoeverre deze boom gebruikt wordt door 
vleermuizen. Dit kan gedaan worden door nader onderzoek uit te voeren.  

Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen is gezien het bovenstaande in 2016 en 2017 onderzoek 
uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor vleermuizen. De bevindingen van dit onderzoek 
staan uitgewerkt in Antea Group, 2017. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen verblijfplaatsen 
in de Groen-blauwe zone voorkomen, maar dat er wel vliegroutes zijn aangetoond. Langs de 
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bomenlanen de Molendijk en de Vosserijten zijn vliegroutes aangetoond. Deze staan in verbinding 
met de bomen die de beek de Nieuwe Leij begeleiden (en die buiten voorliggend plangebied 
liggen). Aan de bomenlanen de Molendijk en de Vosserijten vinden bij de toekomstige 
herontwikkeling geen werkzaamheden aan plaats. Ook vinden er geen ontwikkelingen plaats die 
de functie van deze bomenlanen als vliegroute doen beperken. Derhalve zijn er als gevolg van 
voorliggend voornemen tot herinrichten van de Groen-Blauwe zone geen effecten aan de orde op 
vleermuizen. Een ontheffing voor het voornemen is derhalve niet nodig en er zijn geen vervolgactie 
aan de orde.  

Kleine marterachtigen 
Verblijfplaatsen van kleine marterachtigen kunnen op basis van het verkennende terreinbezoek 
niet uitgesloten worden. Kleine marterachtigen staan vermeld onder artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. Een aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van een vaste rust- en 
verblijfplaats of het individu is een overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet 
natuurbescherming. Om de functie van de deellocatie voor deze soorten inzichtelijk te maken is 
aanvullend onderzoek nodig.  

Gezien dit gegeven is in een separaat traject in het najaar van 2017 onderzoek gedaan naar de 
functie van het gebied (en het gebied van Zuidrand Goirle als geheel) voor kleine marterachtigen. 
De resultaten en de gehanteerde methodiek staan in het rapport van Antea Group, 2017 
uiteengezet. De conclusie van dit onderzoek is dat in voorliggend plangebied van de Groen-blauwe 
zone geen kleine marterachtigen zijn waargenomen. Het betreft een relatief open landschap 
waardoor verblijfplaatsen van kleine marterachtigen naar waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn. De 
deellocatie wordt mogelijk wel benut door kleine marterachtigen als onderdeel van hun grote 
foerageergebied. Echter zal dit foerageergebied niet essentieel zijn gezien de alternatieven die in 
de omgeving aanwezig zijn voor deze soorten en waar zij op eigen kracht naar kunnen uitwijken.  

Gezien het bovenstaande zijn effecten op kleine marterachtigen niet aan de orde en er worden als 
gevolg van de herinrichting van de Groenblauwe zone geen verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming overtreden. Er is derhalve geen noodzaak tot het aanvragen van een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

5.1.3 Amfibieën 

Vinpootsalamander 
De aanwezigheid van de beschermde vinpootsalamander kan door gegevens van derden en de 
aanwezigheid van (matig) geschikt leefgebied in de deellocatie niet worden uitgesloten. De 
vinpootsalamander staat vermeld onder artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Een 
aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van het voortplantingsgebied of het individu is 
een overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet natuurbescherming. Om de functie 
van de deellocatie voor deze soorten inzichtelijk te maken is aanvullend onderzoek nodig. 

Gezien dit gegeven is in een separaat traject in het voorjaar/de zomerperiode van 2017 onderzoek 
gedaan naar de functie van de deellocatie voor de vinpootsalamander. De resultaten en de 
gehanteerde methodiek staan in het rapport van Antea Group, 2017 uiteengezet. De conclusie van 
dit onderzoek is dat in voorliggend plangebied van de Groen-blauwe zone geen 
vinpootsalamanders zijn waargenomen. De soort is in het NNB-gebied buiten de deellocatie 
waargenomen; hier heeft de soort zijn leefgebied. Er is in de deellocatie van de Groen-blauwe zone 
geen leefgebied van de soort aanwezig.  
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Gezien het bovenstaande zijn effecten op de vinpootsalamander niet aan de orde en er worden als 
gevolg van de herinrichting van de Groenblauwe zone geen verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming overtreden. Er is derhalve geen noodzaak tot het aanvragen van een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

Algemene vis/amfibiesoorten 
Om verstoring van de waterfauna in hun kwetsbare periode (maart/april – juli/augustus) te 
voorkomen wordt in het kader van de zorgplicht geadviseerd omlegging/’aantasting’ van de 
watergangen (zoals de Nieuwe Leij) ten behoeve van de werkzaamheden buiten deze tijd uit te 
voeren. Daarbij dient gewerkt te worden richting open water zodat vissen (en overige soorten) de 
mogelijkheid krijgen om de werkzaamheden te ontwijken. Daarnaast kunnen de soorten voordat 
werkzaamheden aan het water plaatsvindt richting het open water gedreven worden en worden 
afgevangen. Tevens zullen de soorten het gebied mijden wanneer het water vóór de 
werkzaamheden in beweging wordt gebracht. 

5.2 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Mogelijke effecten 
De deellocatie bevindt zich op een afstand van circa 1,6 kilometer vanaf het Natura 2000-gebied 
‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de aard van het voornemen (versterking natuurwaarden) 
in combinatie met de afstand tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied en de tijdelijkheid 
van de activiteit zijn effecten als gevolg van alle verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten.  

Ook een wezenlijke bijdrage als gevolg van stikstofdepositie kan worden uitgesloten door 
voorgenoemde aspecten; berekeningen zijn daarom niet nodig. Wel worden in het kader van de 
‘rode’ ontwikkelingen (ten noorden van de deellocatie), stikstofberekeningen uitgevoerd. 
Dergelijke rode ontwikkeling en werkzaamheden ten behoeve van - kunnen, onder andere door 
een toename in verkeersstromen, bijdragen aan de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige 
habitattypen in de omgeving. Zo herbergt het Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’ 
dergelijke gevoelige habitattypen. Een toename van stikstofdepositie kan een negatieve invloed 
hebben op dergelijke habitattype. 
Uit deze berekeningen is gebleken dat als gevolg van deze ontwikkelingen enkel een PAS melding 
gedaan moet worden en dat significante effecten als gevolg van stikstofdepositie uitgesloten 
kunnen worden. Een vergunningsaanvraag is niet aan de orde. Wanneer dit in verhouding wordt 
gezet met de ontwikkelingen in de Groen-blauwe zone, is op te maken dat het zeer aannemelijk is 
dat voor een dergelijke tijdelijke activiteit tevens geen vergunning nodig zal zijn. 

5.3 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland 

Voor wat betreft het NNN is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Daarnaast staat in de Verordening Ruimte Noord-Brabant het volgende vermeld: Een 
bestemmingsplan dat is gelegen buiten de ecologische hoofdstructuur en dat leidt tot en aantasting 
van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur, strekt ertoe dat de 
negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden 
gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6 [van de Verordening Ruimte Provincie Noord-Brabant] 
(compensatieregels). 

Wat betreft NNB is in het gebied een NNB-zoekgebied aanwezig en de Nieuwe Leij is aangewezen 
als een NNB-gebied. Binnen het NNB-zoekgebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden. Effecten 
zijn hier derhalve niet aan de orde. Enkel de Nieuwe Leij als NNB-gebied zal direct 
‘aangetast’/gewijzigd worden. Permanent effecten op dit NNB-gebied zijn echter niet aan de orde 
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aangezien de Nieuwe Leij een nieuwe meandering krijgt waarbij de functie van deze waterloop niet 
zal wijzigen. Daarnaast zal de waterloop een natuurvriendelijke inpassing krijgen in het landschap 
wat de natuurwaarden van de waterloop en in het gebied ten goede zal komen. Ook tijdelijke 
effecten zullen niet optreden omdat naar waarschijnlijkheid eerst de nieuwe loop gegraven zal 
worden (terwijl de oude loop nog in tact blijft) waarna de aangepaste ligging van de Nieuwe Leij in 
werking wordt gezet. Mogelijk treedt zeer tijdelijk een verstorend effect op wanneer de nieuwe 
meandering van de Nieuwe Leij in gebruik wordt genomen. De functie blijft echter gelijk en de 
natuurwaarden op termijn nemen toe ten opzichte van de huidige situatie: er zijn geen significante 
effecten aan de orde op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Brabant in 
de deellocatie.  

Ook worden indirecte effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de aanwezige NNB in 
de omgeving (zoals op de plaatselijke hydrologie) niet verwacht. Aan de hand van een kwalitatieve 
benadering zijn de effecten naar verwachting beperkt tot zeer beperkt en zullen de aangrenzende 
NNB-gebieden geen significante hinder ondervinden van deze verlegging. De verwachting is dat 
het plaatselijke gebied niet droger zal worden, zodat plaatselijke natuurbeheertypen niet nadelig 
beïnvloed worden. Een eventuele vernatting zal eveneens niet hinderlijk zijn voor de omgeving 
gezien de nu aanwezige natuurbeheertypen (zoals ‘Moeras’). Het natuurgebiedje aan de 
zuidwestzijde wordt kunstmatig nat gehouden, dus daar zal ook geen invloed op uitgeoefend 
worden.  

Bovendien wordt er een impuls gegeven aan het NNB-gebied ter plaatse door de integrale aanpak 
van Zuidrand Goirle en de natuurvriendelijke inrichting van de Groen-blauwe zone. In het rapport 
van de NNB Herbegrenzingsvoorstel (Antea Group, 2017b) staat dit uitvoerig beschreven en zijn 
ook de gevolgen van het ruimtebeslag op het NNB beoordeeld. 
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6 Conclusies  

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de Natuurtoets gepresenteerd. De conclusies zijn 
opgedeeld in soortenbescherming (paragraaf 6.1) en gebiedsbescherming (paragraaf 6.2). 

6.1 Conclusies soortenbescherming 

Kort samengevat is het resultaat van het verkennende terreinbezoek van de Natuurtoets dat in de 
deellocatie beschermde soorten verwacht worden die de voorgenomen ontwikkeling kunnen 
beïnvloeden. Het betreft het potentieel voorkomen van verblijfplaatsen van beschermde 
vleermuizen, kleine marterachtigen, vinpootsalamander en leefgebied van de steenuil en de 
kerkuil (artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming).  

Gezien deze verwachting is in 2016 – 2017 in het actieve seizoen van deze soorten gericht 
onderzoek uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor deze soorten. Tijdens dit reeds 
uitgevoerde onderzoek is gebleken dat het terrein geen belangrijke functie heeft voor vleermuizen, 
kleine marterachtigen, vinpootsalamander, steenuil en de kerkuil. De bevindingen staan in een 
separaat document gerapporteerd (Antea Group, 2017).  

In de toekomst moet tijdens de werkzaamheden rekening gehouden worden met algemene 
broedvogels (artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming) en het kwetsbare seizoen van 
waterfauna (amfibieën en vissen).  

6.2 Conclusies gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Brabant 
De Nieuwe Leij in de deellocatie maakt onderdeel uit van het NNB. Effecten als gevolg van de 
omlegging van de Nieuwe Leij hebben geen significant negatieve effecten op de functie en 
betekenis van deze waterloop voor de omgeving en het NNB. De waterloop zal bovendien 
natuurlijker in het landschap worden ingepast waardoor er een optimalisatie plaatsvindt. Ook 
effecten op de omgeving en het aanwezige NNB-zoekgebied in de deellocatie zijn niet aan de orde. 
De wezenlijke kenmerken en waarden van het plaatselijke NNB worden niet aangetast en in de 
toekomstige situatie vindt er een impuls van het plaatselijke NNB-gebied plaats (op het gebied van 
kwaliteit, omvang en samenhang) Dit staat nader beschreven in het NNB-herbegrenzingsrapport 
van Antea Group, 2017b. 

Natura 2000 
De deellocatie bevindt zich op een afstand van circa 1,6 kilometer vanaf het Natura 2000-gebied 
‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de aard van het voornemen (versterking natuurwaarden) 
in combinatie met de afstand tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied en de tijdelijkheid 
van de activiteit zijn effecten als gevolg van alle verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten. 
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Bijlage I Wettelijk kader  

Soortbescherming 
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet is 
bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen de deellocatie. Het uitgangspunt van de wet is 
dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er 
gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de 
verblijfplaats functioneel blijft en de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende soort. Dit geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, 
inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en 
Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere 
soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de 
Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in tabel C en D van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

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 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen.

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden.
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland 

broeden.  

Vogels 
Appelvink 

Baardman 

Beflijster 

Bergeend 

Bergfluiter 

Bijeneter 

Blauwborst 

Blauwe kiekendief 

Boerenzwaluw 

Bontbekplevier 

Bonte strandloper 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever 

Boomkruiper 

Boompieper 

Boomvalk 

Bosrietzanger 

Bosruiter 

Bosuil 

Braamsluiper 

Brandgans 

Bruine kiekendief 

Buizerd 

Casarca 

Cetti's zanger 

Draaihals 

Duinpieper 

Dwergmeeuw 

Dwergstern 

Engelse kwikstaart 

Europese kanarie 

Fitis 

Fluiter 

Geelgors 

Gekraagde roodstaart 

Gele kwikstaart 

Geoorde fuut 

Glanskop 

Goudhaan 

Grasmus 

Graspieper 

Graszanger 

Grauwe kiekendief 

Grauwe klauwier 

Grauwe vliegenvanger 

Griel 

Groene specht 

Groenling 

Grote bonte specht 

Grote gele kwikstaart 

Grote karekiet 

Grote stern 

Grote zilverreiger 

Havik 

Heggenmus 

Hop 

Huiszwaluw 

IJsvogel 

Kerkuil 

Klapekster 

Klein waterhoen 

Kleine barmsijs 

Kleine bonte specht 

Kleine karekiet 

Kleine plevier 

Kleine zilverreiger 

Kleinst waterhoen 

Kluut 

Kneu 

Koereiger 

Koolmees 

Kortsnavelboomkruiper 

Kraanvogel 

Krekelzanger 

Kruisbek 

Kuifmees 

Kwak 

Kwartelkoning 

Lepelaar 

Matkop 

Middelste bonte specht 

Nachtegaal 

Nachtzwaluw 

Noordse stern 

Oehoe 

Oeverloper 

Oeverpieper 

Oeverzwaluw 

Ooievaar 

Orpheusspotvogel 

Paapje 

Pestvogel 

Pimpelmees 

Poelruiter 

Porseleinhoen 

Purperreiger 

Putter 

Ransuil 

Rietgors 

Rietzanger 

Rode wouw 

Roerdomp 

Roodborst 

Roodborsttapuit 

Roodhalsfuut 

Rouwkwikstaart 

Sijs 

Slangenarend 

Slechtvalk 

Smelleken 

Snor 

Sperwer 

Spotvogel 

Sprinkhaanzanger 

Steenuil 

Steltkluut 

Strandplevier 

Taigaboomkruiper 

Tapuit 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Tuinfluiter 

Velduil 

Visarend 

Visdief 

Vuurgoudhaan 

Wespendief 

Wielewaal 

Winterkoning 

Witbandkruisbek 

Witte kwikstaart 

Witwangstern 

Woudaap 

Zeearend 

Zwarte mees 

Zwarte ooievaar 

Zwarte roodstaart 

Zwarte specht 

Zwarte stern 

Zwarte wouw 

Zwartkop 

Zwartkopmeeuw 

Info tabel: Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is 

ingekort door alleen die vogels op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels 

(Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland 

broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn derhalve niet vermeld.  
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Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 

boomkikker   

Zoogdieren 

landzoogdieren

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 

vleermuizen 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

kevers 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 

zeezoogdieren 

walrus   

Reptielen 

Dikkopschildpad, kemp’s zee-

schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis

bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   

gestreepte dolfijn, gewone 

dolfijn, gewone spitsdolfijn  

Sporenplanten 

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 

liggende raket   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend 

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  

zomerschroeforchis   witte dolfijn  

Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I).
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 
Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Zoogdieren 
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis 
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 

Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 

Ringslang 
Vissen
Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 

Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 

Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 

Kevers 
Vliegend hert 

Planten 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 

Roggelelie
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 



Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. 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. 
Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor 
zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen 
en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze 
algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of ontheffing 
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de provincie 
waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
plannen die vallen onder hun bevoegdheid (plannen van nationaal belang). Zoals ook te herleiden 
is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook variëren 
tussen provincies.. 

Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde verboden 
in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie waarin het 
voornemen plaatsvindt. 

Artikel 1.11 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze 

wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij het 
bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 
1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, 
Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen mitigerende maatregelen 
worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing worden aangevraagd om de 
mitigerende maatregelen goed te keuren. 

Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van 
de 
Vogelrichtlijn 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 
Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing

X X X 

2 Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding  

X X X 

3 Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 

ter voorkoming van schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 

voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 

schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 
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Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft aan 
te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn vrijgesteld, 
dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een gedragscode.  

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak 
voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 
afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de 
uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die later 
ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2014 
werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk staat, 
bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de 
wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden 
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare nieuwe 
natuur in te richten vóór 2027. 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van soorten 
niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor de 
soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  
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Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-gebied 
na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 

Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, gelden 
als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften gelden. 
Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen.
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Figuur 1. Ligging deellocatie Van Puijenbroek  en de Groenblauwe zone binnen het plangebied Zuidrand.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd 
en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de 
firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog 
opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren 
van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van 
Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen 
herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe 
(eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis) in de 
herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast 
de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de ‘Groen-blauwe zone’ ten 
zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een onderdeel van de Zuidrand. 
Voorliggend ecologische rapport heeft betrekking op het Van Puijenbroek terrein inclusief een deel 
van de Groen-blauwe zone. Zie voor de globale aanduiding Figuur 1 en de aanduiding in Figuur 1.1. 

Figuur 1.1. Aanduiding onderzocht deellocatie Van Puijenbroek en omgeving ten behoeve van beschermde 
soorten in het kader van de Wet natuurbescherming. De rode arcering geeft globaal het gebied aan van de 
rode ontwikkelingen en het blauwe gebied geeft de Groen-blauwe zone aan; het rode om streepte gebied geeft 
het hele plangebied aan. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone wordt in een later 
stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief.

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier een van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
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Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets voor het plangebied Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab). Uit deze Natuurtoetsen is naar voren 
gekomen dat het plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van Puijenbroek/HaVeP, tuin van 
huize Anna en buitengebied waar de Nieuwe Leij doorheen stroomt; de Groen-blauwe zone) 
mogelijk fungeert als vaste rust- en/of verblijfplaats eekhoorn, vogels met een jaarrond beschermd 
nest, vleermuizen, kleine marterachtigen, steenmarter, vinpootsalamander en de bosbeekjuffer. 
Deze soorten zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en staan vermeld in 
artikel 3.1, artikel 3.5 en/of artikel 3.10. 

Indien dat het geval is dan heeft de ruimtelijke ingreep mogelijk consequenties voor deze soorten 
en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden. Om deze reden 
is geadviseerd om een nader onderzoek uit te voeren naar de functionaliteit van het plangebied 
voor deze soorten. In voorliggende rapportage zijn de resultaten van het nader onderzoek 
beschreven.  

1.2 Voornemen 

1.2.1 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 
opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen aandacht 
besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale 
vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de 
omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 
vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de 
initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-
Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. In Figuur 1.2 is de 
uitwerking van deze visie op kaart weergegeven. 

Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 
Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog 
voor elkaar aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de 
deelgebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de 
planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een 
aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie) en voor 
de integrale uitwerking van de groen blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen 
locaties ligt. 

1.2.2 Deellocatie Van Puijenbroek 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Ook de tuin van het  bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan een 
groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
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waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een theoretische 
woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen.  

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Leij verlegd (zie ook volgende paragraaf). Vervolgens worden de omgeving inricht als 
ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. 

1.2.3 Deellocatie Groen-blauwe zone 

In het plan van de rode ontwikkeling gaat er een gebied dat is aangewezen als NNN (in Brabant 
‘Natuurnetwerk Brabant’ geheten; NNB) verloren. Ten zuiden van de Oude Leij, op de agrarische 
gronden in eigendom van Van Puijenbroek, is er de mogelijkheid om het NNB te herbegrenzen 
(aansluitend op reeds bestaande NNB) en verder uit te breiden. Naast de herbegrenzing van het 
NNB, behoren ook de ontwikkelingen aan de waterloop de Nieuwe Leij en de voorgestelde 
waterberging nabij de nu nog aanwezige fabriek van HaVeP tot de ontwikkelingen binnen de 
Groen-blauwe zone. De waterloop de Nieuwe Leij krijgt deels een andere begrenzing, een nieuwe 
inrichting en zal natuurlijker worden ingepast in het landschap.  

In de Groen-Blauwe zone wordt ingezet op het herstellen van het kleinschalige houtwallen 
landschap, als overgang tussen de tuin, het moleneiland en het landgoed naar het aangrenzende 
gebied. Aangezien het gehele gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna nog niet is ingericht 
als NNB ontstaat daarmee de mogelijkheid in één slag de NNB in het gebied ten zuiden van Goirle 
handen en voeten te geven en uit te breiden. Bovendien wordt het mogelijk om in de Zuidrand een 
robuuste, goed ingerichte ecologische verbinding te maken. Samen met het verbrede beekprofiel 
van de Leij en de te ontwikkelen groene dorpsrand neemt de ecologische waarde van het gebied 
daarmee aanzienlijk toe. (uit: Kuiper compagnons, 2015) 

Figuur 1.2: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), Van Puijenbroek  en de Groen-blauwe zone 
is met rood omkaderd.
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2 Methodiek 

In dit hoofdstuk wordt per soort(groep) uiteengezet welke werkwijzen zijn gebruikt om de functies 
van het gebied voor de beschermde soorten inzichtelijk te krijgen. 

2.1 Integrale aanpak Zuidrand Goirle 

Binnen het project Zuidrand Goirle worden verschillende plangebieden herontwikkeld (Thebe, Van 
Besouw, de Groen-Blauwe zone en Van Puijenbroek inclusief tuin van Huize Anna). Gezien de 
herontwikkelingen die de komende tijd plaatsvinden en de consequenties die deze ontwikkelingen 
kunnen hebben op beschermde soorten, zijn er in de gebieden verschillende onderzoeken 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze soorten. Om de eventuele samenhang tussen de 
plangebieden in kaart te kunnen brengen, is binnen het project Zuidrand Goirle in de periode van 
2016 en 2017 door eenzelfde groep ecologen onderzoek uitgevoerd. Hierdoor is voor de eerder 
genoemde soorten in het gebied Zuidrand Goirle een vlakdekkend beeld verkregen binnen de 
plangebieden. Voorliggend rapport gaat specifiek in op de natuurwaarden binnen de deellocatie 
Van Puijenbroek (HaVeP, inclusief de tuin van Huize Anna) en de Groen-Blauwe zone. Later in 
hoofdstuk 4 wordt een nadere toelichting gegeven over de samenhang  tussen de leefgebieden 
van de soorten in de verschillende plangebieden en worden de effecten in beeld gebracht.  

2.2 Overzicht onderzoekslocatie per soort 

In Figuur 2.1 (op de volgende pagina) is aangegeven welke soorten waar zijn onderzocht en waar 
de verwachting op voorkomen is (afgeleid aan de hand van de Natuurtoets (Antea Group, 2017ab)). 
In de volgende paragrafen wordt per soort(groep) de werkwijze uiteengezet. 

2.3 Werkwijze bosbeekjuffer     

De bosbeekjuffer is tijdens het onderzoek onderzocht in de vliegperiode van de soort. Hierbij is de 
‘Handleiding waarnemingen Nederlandse libellen’ als Leidraad gebruikt (Bouwman & Kalkman 
2004). Zodoende is in de periodes juni, juli en augustus 2017 bij daglicht naar de bosbeekjuffer 
gezocht langs de Nieuwe Leij (zie ook Tabel 2.1). Op de meest potentiele locaties langs de Nieuwe 
Leij (schaduwrijke plekken met voldoende begroeiing of nabij en in open ‘zonvlekken’) is naar de 
soort gezocht. 

2.4 Werkwijze eekhoorn

Het onderzoek naar de eekhoorn is uitgevoerd in combinatie met het vleermuiswerk en heeft 
plaatsgevonden in de periode van september 2016 – augustus 2017 (zie ook Tabel 2.1). Dat wil 
zeggen dat voor aanvang van de avondronden en na de ochtendronden van het 
vleermuisonderzoek gericht is gezocht naar de aanwezigheid van de eekhoorn in de deellocatie, 
met de speciale focus op de tuin van Huize Anna waar gelet is op de aanwezigheid van de nesten 
van de soort. Tevens is tijdens de veldbezoeken voor de kleine marterachtigen gelet op de 
aanwezigheid van de eekhoorn.  
Voor de eekhoorn is geen standaard onderzoeksmethode beschikbaar (in de vorm van 
bijvoorbeeld een Kennisdocument). Echter is de gehanteerde methode een veelgebruikte en 
gedragen werkwijze om de aanwezigheid van de eekhoorn aan te tonen. 
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Figuur 2.1. Werkwijze eekhoorn      , vogels met een jaarrond beschermd nest                       , kleine marterachtigen 

en steenmarter             ,vleermuizen           , vinpootsalamander       en bosbeekjuffer         . 

2.5 Werkwijze kleine marterachtigen en steenmarter        

2.5.1 Steenmarter 

Het onderzoek naar de steenmarter heeft zich gericht op sporenonderzoek, aangevuld met 
onderzoek middels cameravallen. Voor de steenmarter is geen vast protocol beschikbaar. De 
gehanteerde werkwijze is een gedragen en bewezen onderzoeksmethode voor het vastleggen van 
de steenmarter. Tijdens het eerste veldbezoek zijn op enkele strategische punten cameravallen 
geplaatst welke passerende dieren vastleggen. Deze cameravallen zijn periodiek tijdens de overige 
inventarisaties gecontroleerd en waar nodig verplaatst. 

In het terrein van HaVeP heeft tussen 26 juni 2014 en 17 juli 2014 zowel overdag als ’s nachts een 
wildcamera gehangen om de steenmarter vast te kunnen leggen.  

2.5.2 Kleine marterachtigen 

Onderzoek naar de kleine marterachtigen is uitgevoerd op basis van de concept Handreiking Kleine 
Marters  in relatie tot soortbescherming (Bouwens S., 2017). Het onderzoek naar de hermelijn en 
wezel heeft primair plaatsgevonden met behulp van zogenaamde wezelcamera’s. Dit zijn 
standaard cameravallen welke in een behuizing met twee openingen geschikt voor marterachtigen 
worden geplaatst. In de behuizing is vervolgens geurstof en lokvoer aangebracht. Deze 
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cameravallen zijn acht weken actief geweest, waarbij ze tweewekelijks zijn uitgelezen, waarbij 
tevens batterijen ververst werden en verplaatst werden afhankelijk van de werking en de 
weersomstandigheden. De wezelcamera’s zijn geschikt voor het in beeld brengen van de hermelijn 
en de wezel en in mindere mate ook de bunzing. 

Voor het in beeld brengen van de lokale verspreiding van de bunzing zijn daarom aanvullend op 
strategische plaatsen cameravallen in het veld geplaatst. Voor de camera is een geurstof 
aangebracht om de trefkans van individuen van de bunzing te vergroten. De cameraval locaties zijn 
ter plaatse in het veld bepaald aan de hand van het voorkomen van geschikt habitat. In Figuur 2.2 
zijn de cameraposities in het veld aangegeven. Hier is geschikt biotoop voor de soorten aanwezig. 
De verschillende inventarisatiemethoden vullen elkaar aan en geven een nauwkeurig beeld van de 
verspreiding. 

Het voorkomen van de wezel en de hermelijn is naast de aanwezigheid van voldoende dekking ook 
afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende prooidieren. Om die reden is bij de controles ook 
specifiek gelet op sporen, prooiresten en individuen van prooidiersoorten voor de marterachtigen.  

Bij het aantreffen van geschikt habitat is minimaal één wezelcamera en één cameraval geplaatst.  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden augustus, september en oktober 2017 (zie 
ook tabel 2.1). In deze periode is de populatie van kleine marterachtigen over het algemeen op zijn 
grootst. Dit komt doordat deze periode aansluit op de voortplantingsperiode.  

Figuur 2.2. Overzicht van de geplaatste cameravallen in de deellocatie (sterren). 
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2.6 Werkwijze vinpootsalamander       

Het onderzoek naar de vinpootsalamander is uitgevoerd conform geldende 
inventarisatieprotocollen (Groeneveld et al., 2011) en de RAVON richtlijnen. Voor het onderzoek 
naar de soort geldt dat zichtwaarnemingen van adulte exemplaren de meest geschikte 
onderzoeksmethode betreft. Larven en eitjes zijn zeer moeilijk te onderscheiden van met name de 
larven van de kleine watersalamander. Daarom is tijdens het onderzoek met name gekeken naar 
adulten.  

De deellocatie is in de periode maart – juli 2017 middels vier veldbezoeken onderzocht op adulte 
exemplaren (zie Tabel 2.1). Daarnaast is gekeken naar eventuele larven en ei-afzet. Het onderzoek 
naar adulten (eventueel larven) is uitgevoerd met behulp van een RAVON-schepnet. De deellocatie 
is intensief onderzocht. Gemiddeld is om de tien meter watergang een monster genomen. 

2.7 Werkwijze vogels met een jaarrond beschermd nest    

2.7.1 Roofvogels 

Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van (roof)vogels bestond uit een scan in de 
deellocatie. Tevens is tijdens de overige bezoeken gelet op de aanwezigheid van roofvogel(nesten). 
De bomen zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van grote nesten van onder andere 
roofvogelsoorten welke binnen het beïnvloedingsgebied van het voornemen kunnen liggen. 

2.7.2 Uilen 

Gezien de biotopen in de deellocatie en de bevindingen uit de Natuurtoets (Antea Group, 2016) 
heeft het onderzoek zich gericht op de gebouwbewonende uilensoorten: de kerkuil en de steenuil.  
Het onderzoek naar de steenuil en kerkuil is uitgevoerd volgens de handreikingen die zijn opgesteld 
in de soortenstandaard van de steenuil en kerkuil (Kennisdocument BIJ12, 2017). Eventuele 
waarnemingen worden zoveel mogelijk per woning/gebouw/locatie genoteerd. Het 
ontwikkelgebied Van Puijenbroek (HaVeP inclusief tuin van Huize Anna en de Groenblauwe zone) 
kan verschillende functies hebben voor de steenuil en kerkuil. Zo hebben de gebouwen van het 
HaVeP terrein mogelijk een functie als verblijfplaats. Het overige gebied kan  dienst doen als 
foerageergebied. De deelonderzoekslocaties zijn weergegeven in Figuur 2.3. 

Figuur 2.3. Overzicht van de deellocatie HaVeP (oranje) en Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone (groen)
 voor het uilen en vleermuizenonderzoek binnen onderzoeksgebied. 
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Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone 
Het veldwerk naar de aanwezigheid van uilen is deels gecombineerd uitgevoerd met het 
vleermuizenonderzoek. Voor de start van het vleermuizenonderzoek zijn aanvullend in de periode 
maart tot half april 2017 drie extra veldbezoeken uitgevoerd om de aanwezigheid van de steenuil 
en kerkuil al dan niet aan te tonen. Tijdens deze veldbezoeken is voor de steenuil gebruik gemaakt 
van een recorder met geluiden van de steenuil om daarmee een territoriuminducerende reactie 
van eventueel in het gebied voorkomende steenuilen uit te lokken. In het gebied is overdag gelet 
op de aanwezigheid van sporen (zoals braakballen, uitwerpselen/krijtstrepen en veren). 

HaVeP 
In de gebouwen van het HaVeP terrein kan de kerkuil potentieel een nestplaats hebben. Om deze 
reden is in de periode april – juli 2016 middels drie veldbezoeken onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van een nest (Antea Group, 2016). Bij dit onderzoek in 2016 is de soortenstandaard 
Kerkuil (RVO, 2014) als leidraad genomen. Het hierin voorgeschreven protocol is nagenoeg 
gevolgd. Echter is vermeld dat de beste momenten voor het inventariseren ’s avonds en ’s nachts 
betreffen. In afwijking van de soortenstandaard hebben de terrein bezoeken overdag plaats 
gevonden. Dit is gedaan in verband met de veiligheid. Het gebouw in voor delen in zeer slechte 
staat waarbij gaten in vloeren, glasscherven enz. veelvuldig aanwezig zijn. Het dak van de 
gebouwen was niet te betreden in verband met de veiligheid. Aangezien het geen vereiste is om 
in de avond/nachturen te inventariseren, kan met het uitgevoerde onderzoek de aan- of 
afwezigheid van de soort aangetoond worden. 

2.8 Werkwijze vleermuizenonderzoek 

2.8.1 Methode 

Tijdens het onderzoek is gewerkt volgens de richtlijnen voor het inventariseren van vleermuizen, 
die zijn opgesteld door het Vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus; ‘Protocol voor 
vleermuisinventarisaties' (2013 en 2017). 

De vleermuisdetector is bij het vleermuisonderzoek een onmisbaar apparaat. Met dit apparaat 
worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. Door verschillen in klank, ritme 
en andere kenmerken is het mogelijk de verschillende soorten te onderscheiden en de aard van 
gedrag te bepalen. Er is steeds met twee detectors gewerkt, een Petterson D200 en een Petterson 
D240x. De D200 was daarbij afgesteld tussen de 20 en 25 kHz en de D240x tussen de 40 en 45 kHz. 
Op die manier kunnen alle vleermuissoorten, waarvan het voorkomen in Nederland bekend is, 
worden ontvangen. Met de Petterson D240x detector kunnen tijdens het veldwerk opname 
worden gemaakt die achteraf geanalyseerd kunnen worden met behulp van het programma 
Batsound. Vooral voor de soorten van het geslacht Myotis is dit noodzakelijk om tot een zekere 
determinatie te komen.  

Gedurende de veldbezoeken is bij daglicht op de locatie door een ter zake deskundige gezocht naar 
sporen die duiden op aanwezigheid van vleermuizen (vleermuiskeutels, meststrepen, afgebeten 
insectenvleugels en vetsporen). 

Het weer is van invloed op de activiteiten van vleermuizen en daardoor op de doelmatigheid van 
het inventariseren. Harde wind, langdurige regenval, dichte mist en lage temperaturen zijn 
belemmerende factoren. Tijdens dergelijke weersomstandigheden is niet gewerkt (zie Tabel 2.1). 

Gedurende de veldbezoeken werd het gebied te voet doorkruist, zodanig dat een gebiedsdekkende 
inventarisatie werd verkregen.  
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2.8.2 Overzicht veldbezoeken vleermuizen 

Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen op verschillende manieren. Daarom is 
het nodig om een vleermuisonderzoek verspreid (met tussenpozen) over het actieve seizoen van 
vleermuizen uit te voeren. Om deze reden is in 2014, 2016 en 2017 verspreid onderzoek 
uitgevoerd; in 2014 heeft onderzoek plaatsgevonden bij de gebouwen van het HaVeP terrein 
(gerapporteerd in Antea Group, 2015) en in 2016-2017 bij de tuin van Huize Anna en bij de Groen-
Blauwe zone. De deelonderzoekslocaties zijn weergegeven in Figuur 2.3.  
De bevindingen uit het rapport uit 2015 (Antea Group) zijn volledig opgenomen en geïntegreerd in 
dit rapport. Hieronder worden de meest belangrijke functies in het leefgebied met de bijbehorende 
perioden uiteengezet. 

Paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen – 2014, 2016/2017 
In de periode september 2016 en augustus 2017 heeft bij de tuin van Huize Anna en bij de Groen-
Blauwe zone onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van paarverblijven en 
zwermplaatsen van vleermuizen. Bij de gebouwen van HaVeP betrof dit augustus en september 
2014. In Tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde onderzoeken. 

Zomer- en kraamverblijven van vleermuizen – 2014 en 2017 
In de periode juni –juli/augustus 2017 heeft bij de tuin van Huize Anna en bij de Groen-Blauwe 
zone onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijven; in de 
periode van juni – juli 2014 heeft onderzoek naar de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijven 
plaatsgevonden bij het HaVeP terrein (zie Tabel 2.1).  

Vliegroutes en foerageergebied – 2014 en 2017 
Het inventariseren van vliegroutes en foerageergebied heeft simultaan met het onderzoek naar 
andere verblijfplaatsen plaatsgevonden. Vliegroutes en foerageergebieden zijn (indien aanwezig) 
op kaart ingetekend. Voor een volledig beeld zijn hierbij zowel ochtendronden als avondronden 
uitgevoerd. Ook zijn zogeheten luisterboxen geplaatst om de voorbij vliegende exemplaren vast te 
leggen. 

Winterverblijven – 2014 en 2016 
Winterverblijven van vleermuizen zijn op basis van zwermgedrag in de maanden augustus - 
september simultaan met de rondes naar verblijven geïnventariseerd. 

In het kader hieronder (Figuur 2.4) worden de definities gegeven van de belangrijkste functies die 
een gebied kan hebben voor vleermuizen. De veldbezoeken zijn gericht op het al dan niet 
vaststellen van deze functies in de deellocatie. In tabel (Tabel 2.1) zijn de weersomstandigheden 
tijdens de veldbezoeken weergegeven. 
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Figuur 2.4. Overzicht functies vleermuizen binnen een gebied.

Verblijfplaatsen/zwermgedrag 
Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere typen voortplantingsplaatsen en vaste 
rust- en verblijfplaatsen. Dit zijn zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, 
kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen. 
Het zwermgedrag is gedrag dat veel vleermuissoorten vertonen voordat zij een verblijfplaats 
binnenvliegen en dat zich kenmerkt door het herhaaldelijk naderen (aanvliegen) van de 
toegang van de verblijfplaats zonder deze definitief te betreden.  
Een zwermlocatie is een locatie waar dieren in herfst of voorjaar zwermen (vaak bij of in 
winterverblijfplaatsen). 

Foerageergebied 
Gebied waarbinnen een soort foerageert. Een foerageergebied is van essentieel belang voor 
het functioneren van de verblijfplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om 
de eventuele aantasting ervan op te vangen. 

Vliegroutes 
Vaste route vanaf een verblijfplaats naar een foerageergebied, waarvan minimaal 5% van de in 
de verblijfplaats aanwezige individuen gebruik maakt. Een vliegroute is essentieel wanneer er 
geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de verblijfplaats het betreffende 
foerageergebied te bereiken dan wel dat er wel een alternatieve vliegroute is, maar het gebruik 
hiervan kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te ver omvliegen of te 
onbeschut). 

Paarterritoria 
Territorium waarbinnen een mannelijke vleermuis baltst en deze verdedigt tegen andere 
mannetjes. Binnen een paarterritorium ligt de paarverblijfplaats. 

Baltsroep 
Sociaal geluid (roep) dat mannelijke vleermuizen gedurende de paartijd produceren met de 
functie om vrouwtjes te lokken en andere mannetjes af te weren. De baltsroep kan bestaan uit 
een werfroep en contactroep. 

Baltslocatie 
Een locatie waar de functie baltsen is en geen paarterritoria of paarverblijfplaatsen worden 
waargenomen. 
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2.9 Overzicht veldbezoeken 

In onderstaande tabel (Tabel 2.1) is een overzicht gegeven van de onderzoeksdata en 
omstandigheden tijdens het onderzoek naar de bosbeekjuffer, eekhoorn, kleine marterachtigen 
en steenmarter, vinpootsalamander, vogels met een jaarrond beschermd nest en vleermuizen. 

Tabel 2.1. Overzicht tijdstip en omstandigheden veldbezoeken. HaVeP = gebouwen bij het HaVeP terrein, HA 
= tuin van Huize Anna, GBz = Groen-blauwe zone; V=vleermuizen; SM = steenmarter, M = kleine 
marterachtigen, JRB = soorten met een jaarrond beschermd nest, B = bosbeekjuffer, VP = vinpootsalamander, 
E = Eekhoorn (voor de eekhoorn is bij daglicht onderzoek gedaan). 

* geen tijden of weersomstandigheden van bekend; de bezoeken vonden inpandig plaats. 

Datum Deelgebied Soort(groep) Tijd °C Wind Neerslag Bewolking 

26-6-2014 HaVeP V, SM 22:01-00:01 13°C 1 droog 80% 

27-6-2014 HaVeP V, SM 03:24-05:24 15°C 2 droog 80% 

17-7-2014 HaVeP V, SM 21:48-23:48 18°C 1 droog 30% 

27-8-2014 HaVeP V, SM 20:37-22:37 9°C 2 droog 30% 

20-9-2014 HaVeP V, SM 05:23-07:23 16°C 2 droog 80% 

13-4-2016 HaVeP JRB -* - - - - 

19-5-2016 HaVeP JRB -* - - - - 

12-7-2016 HaVeP JRB -* - - - - 

05-9-2016 HA, GBz V, E 21.00-03.00 15°C stil droog 0% 

29-9-2016 HA, GBz V, E 20.30-02.30 14°C ZW-1 droog 100% 

16-3-2017 HaVeP HA, GBz JRB, VP 20.00-22.30 12°C stil droog 0% 

27-3-2017 HaVeP HA, GBz VP 9:30-11:15 13°C stil droog 0% 

30-3-2017 HA, GBz JRB 09.00-12.30 14°C stil droog 80% 

10-4-2017 HA, GBz JRB 18:00-23.00 13°C NW-2 droog 100% 

20-4-2017 HaVeP HA, GBz VP 9:30-11:00 13°C stil droog 0% 

8-5-2017 HA, GBz JRB 07.30-09.30 11°C NW-2 droog 100% 

12-6-2016 HA, GBz JRB 05:45-07.30 14°C W-2 droog 80% 

16-6-2017 HA, GBz V, E, B 22.00-24.30 13°C stil droog 0% 

17-6-2017 HA, GBz V, E, B 03.30-05.15 14°C stil droog 100% 

08-7-2017 HA, GBz V, E, B 22.00-24.15 16°C stil droog 0% 

09-7-2017 HA, GBz V, E, B 03.15-05.15 12°C stil droog 0% 

17-7-2017 HaVeP HA, GBz VP 14:00-15:15 13°C stil droog 0% 

27-7-2017 HA, GBz V, E, B 21.30-24.00 18°C stil droog 100% 

28-7-2017 HA, GBz V, E, B 04.00-05.45 14°C ZW-1 droog 100% 

31-7-2017 HA, GBz V, E, B 21.30-23.45 18°C stil droog 100% 

01-8-2017 HA, GBz V, E, B 04.00-06.00 15°C stil droog 100% 

07-8-2017 HA, GBz V, E, B 21.00-23.00 18°C NNO-1 droog 50% 

10-8-2017 HaVeP HA, GBz KM - 16°C 2 droog 100% 

14-8-2017 HA, GBz V, E, B 21.00-22.30 18°C stil droog 0% 

31-8-2017 HaVeP HA, GBz KM - 18°C 2 droog 80% 

15-9-2017 HaVeP HA, GBz KM - 14°C 2 droog 50 – 80% 

17-10-2017 HaVeP HA, GBz KM - 14°C 2 droog 80% 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de nader onderzoeken uiteengezet , respectievelijk 
komt aan bod: bosbeekjuffer, eekhoorn, kleine marterachtigen en de steenmarter, 
vinpootsalamander, vogels met een jaarrond beschermd nest en vleermuizen. 

3.1 Bosbeekjuffer   

De bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. De soort is kritisch 
ten aanzien van de waterkwaliteit en de morfologie van de beek. Belangrijke factoren zijn de 
diversiteit van de omgeving van de beek en natuurlijke fysische processen als erosie en 
sedimentatie. Het omringende landschap is vaak gevarieerd, met bosjes, hooilanden, struwelen, 
houtwallen en ruigten (bron: Vlinderstichting).  

Tijdens het onderzoek is de bosbeekjuffer (adulten, zowel man als vrouw) op verschillende locaties 
langs de Nieuwe Leij aangetroffen. Met name waar oever- en onderwatervegetatie aanwezig is, is 
de soort waargenomen. Het betrof zowel open als beschaduwde locaties. Deze locaties kunnen 
aangemerkt worden als de functionele leefomgeving van de soort waar deze ook de vaste rust- en 
verblijfplaatsen heeft. Langs de Oude Leij  en aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Leij zijn geen 
waarnemingen gedaan vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. In Figuur 3.1 is aangegeven 
waar de soort is waargenomen. In Figuur 3.2 is een impressie gegeven van de waargenomen 
individuen langs de Nieuwe Leij. 

Figuur 3.1. Locaties aangetroffen bosbeekjuffer. Per stip zijn meerdere individuen aangetroffen. 

Waarneming bosbeekjuffers
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Figuur 3.2. Waarnemingen van de bosbeekjuffer langs de Nieuwe Leij (omcirkeld). Links enkele van de 

waargenomen individuen en rechts het biotoop waarin ze zijn waargenomen.  

3.2 Eekhoorn 

Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en 
houtwallen in de buurt van bos. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 
jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is (bron: 
Zoogdiervereniging). Eekhoorns bouwen bolvormige nesten hoog in bomen. Naast één hoofdnest 
waar de jongen geboren worden, zijn ook vijf tot zes kleinere 'reservenesten' in gebruik (bron: 
Zoogdiervereniging). 

De eekhoorn is een aantal keren in de deellocatie waargenomen. Ook zijn enkele eekhoornnesten 
aangetroffen. De waarnemingen zijn gedaan in de tuin van Huize Anna. In Figuur 3.3 zijn de 
waargenomen individuen van de eekhoorn aangegeven; op de kaart zijn tevens de aangetroffen 
nesten van de eekhoorn aangegeven. Tijdens het onderzoek is het gebruik van de nesten niet 
vastgesteld. Ook een (hoofd)nest waar de jongen worden geboren is niet aangetroffen tijdens de 
veldbezoeken. Er is in de zomerperiode van 2017 een juveniele eekhoorn waargenomen.  

Door het ontbreken van een hoofdnest in de deellocatie is de verwachting dat de soort in de 
deellocatie niet zijn vaste rust- en verblijfplaats heeft. Echter, gezien de aangetroffen 
‘reservenesten’ en de aanwezigheid van de soort in geschikt biotoop binnen de deellocatie, is het 
aannemelijk dat de tuin van Huize Anna (waaronder deels de deellocatie) van belang is voor de 
lokale eekhoornpopulatie.  
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Figuur 3.3. Waarnemingen van individuen en aangetroffen nesten van de eekhoorn in de tuin van Huize 
Anna.

3.3 Kleine marterachtigen en steenmarter    

3.3.1 Steenmarter  

De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in volkomen bosloze gebieden, 
steengroeven en rotsige hellingen. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen 
en tegenwoordig zelfs in grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’). Hij heeft een 
voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en 
geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, 
greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter daar zijn voedsel zoekt.  

In het onderzoek van 2014 (Antea Group, 2015) is op het fabrieksterrein van HaVeP een 
verblijfplaats van de steenmarter gevonden (de locatie is weergegeven in het Figuur 3.4; achter 
het elektriciteitshuisje). In 2014 heeft de steenmarter op deze verblijfplaats jongen gekregen. Deze 
locatie is een vaste rust- en verblijfplaats voor de soort. Het gebied daaromheen dient als 
foerageergebied voor deze soort.  
Ook in 2017 is de steenmarter met de camera aangetoond op het fabrieksterrein van HaVeP (zie 
paragraaf 3.3.2). Individuen van de beschermde steenmarter zijn meerdere malen vastgelegd. Ook 
zijn sporen op deze locatie aangetroffen. Het is daardoor aannemelijk dat de soort hier nog steeds 
zijn vaste rust- en verblijfplaats heeft. 

Waarneming eekhoorn

Eekhoornnest
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3.3.2 Kleine marterachtigen 

Resultaten cameravallen 
Kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) zijn met name gebonden aan kleinschalig 
landschap met voldoende schuilmogelijkheden en (met name in het geval van de bunzing) met 
water in de buurt (bijvoorbeeld bosranden en akkerranden, maar ook meer waterrijke gebieden 
zoals rietvelden of moerasgebieden). Ook prefereren de soorten weinig verstoring. (Bron: 
Zoogdierenvereniging.) 

De resultaten van het kleine marterachtigen-onderzoek op de locatie van het HaVeP terrein met 
de losse cameraval betreffen waarnemingen van de egel, fazant, konijn, huiskat, steenmarter en 
vos. De wezelcamera heeft individuen van de bosmuis, rosse woelmuis, spitsmuis spec., veldmuis 
en de wezel vastgelegd. In de deellocatie is een mannelijk individu van de kleine marterachtige, de 
wezel waargenomen (zie Figuur 3.4ab). Deze is meerdere malen waargenomen in de deellocatie. 
Een vaste rust- of verblijfplaats van de wezel wordt verwacht in het aanwezige braamstruweel in 
de nabije omgeving van de locatie van de wezelcamera. In de deellocatie is tevens geschikt 
foerageergebied aanwezig in de vorm van verruigde groenstructuren en grasland. Overige 
verblijfplaatsen (naast die van de wezel en de steenmarter) zijn op het HaVeP-terrein niet 
aangetoond. 

De resultaten van het kleine marterachtigen-onderzoek op de locatie van de tuin van Huize Anna 
met de losse cameraval betreffen waarnemingen van de bunzing, eekhoorn, egel, konijn, meerdere 
huiskatten, steenmarter en de vos. Individuen van de beschermde soorten eekhoorn en 
steenmarter zijn beiden meerdere malen vastgelegd. De steenmarter heeft naar waarschijnlijkheid 
zijn verblijfplaats op het HaVeP-terrein. De wezelcamera heeft individuen van de bosmuis, gewone 
pad en de rosse woelmuis vastgelegd. In de deellocatie is de kleine marterachtige, de bunzing 
waargenomen (zie ook Figuur 3.4). Dit betrof een enkele waarneming op een druk belopen wissel 
langs de Nieuwe Leij en de zuidelijke grens van de tuin van Huize Anna. In de deellocatie zijn zowel 
prooidieren als geschikt habitat aanwezig voor kleine marterachtigen. Doordat het echter een 
relatief goed onderhouden tuin betreft, wordt de deellocatie mogelijk slechts incidenteel benut 
door kleine marterachtigen als onderdeel van het foerageergebied. Een vaste rust- of verblijfplaats 
van de bunzing (of andere kleine marterachtige) wordt niet verwacht in de tuin van Huize Anna. 

De wezelcamera op de locatie van de Groen-Blauwe zone heeft individuen van de bosmuis, rosse 
woelmuis, spitsmuis spec. en de veldmuis vastgelegd. In de deellocatie zijn geen kleine 
marterachtigen waargenomen. Het betreft echter een relatief open landschap waar 
verblijfplaatsen van kleine marterachtigen naar waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn. De 
deellocatie wordt mogelijk benut door kleine marterachtigen als onderdeel van het 
foerageergebied.  
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Figuur 3.4a. Locaties waargenomen kleine marterachtigen en steenmarter (zie ook vastgelegd camerabeeld 
van de steenmarter met jongen van 2014 en de wezel in 2017 in figuur 3.4b). 

Waarneming bunzing
      Waarneming wezel 
      Steenmarter verblijfplaats 
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Figuur 3.4b. Vastgelegd camerabeeld van de wezel in 2017.

Belang gebied voor kleine marterachtigen 
Het territorium van een wezel bedraagt afhankelijk van het voedselaanbod circa 1 – 10 ha 
(Bouwens, 2017). Het gebied van Van Puijenbroek inclusief de tuin van Huize Anna en de Groen-
Blauwe zone bedraagt meerdere hectares en beschikt op een groot aantal locaties over geschikt 
habitat voor foerageergebied en verblijfplaatsen. Door de oppervlakte van het gebied en de 
aanwezigheid van voldoende prooidieren en geschikt habitat hierbinnen is het redelijkerwijs te 
verwachten dat het Zuidrand Goirle door meerdere individuen van de wezel wordt gebruikt. De 
deellocatie Van Puijenbroek is voor de wezel van groot belang door de aanwezigheid van een vaste 
rust- of verblijfplaats. Het aangetroffen foerageergebied wordt door minimaal één individu van de 
wezel benut. In de directe omgeving van de deellocatie van Van Puijenbroek inclusief de tuin van 
Huize Anna en de Groen-Blauwe zone is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig 
waardoor het gebied slechts van redelijk belang is als foerageergebied. 

Het gebied is onderdeel van het territorium van de bunzing. De waarneming van de bunzing betreft 
een passerend individu. De aanwezige wissel langs de Nieuwe Ley en de zuidrand van plangebied 
Huize Anna is van groot belang voor de bunzing aangezien deze wordt gebruikt als vaste route door 
het territorium. Deze wissel wordt door verschillende soorten in het gebied gebruikt. Het 
territorium van de bunzing bedraagt, afhankelijk van het voedselaanbod, circa 65 – 200 ha 
(Stichting kleine marters). Het overgrote deel van het onderzochte gebied (circa 30 ha) beschikt 
over geschikt habitat voor functioneel leefgebied van de bunzing. Hiermee is het mogelijk een 
substantieel deel van het territorium en daarmee van redelijk belang voor de lokale populatie van 
de bunzing.

3.4 Vinpootsalamander         

De vinpootsalamander komt vooral voor op zandgrond in bosgebieden. Aan de samenstelling van 
het bos worden weinig eisen gesteld. In Noord-Brabant is de soort te vinden in de grotere bos- en 
heidegebieden. Daar planten ze zich voort in heidevennen, bosvijvers en poelen. Ze vertonen 
hierbij een vrij grote tolerantie voor zuur water (tot pH 4) (bron: RAVON). 

Tijdens de onderzoeken zijn twee adulte exemplaren van de vinpootsalamander aangetroffen in 
een watergang in het natuurlijk ingericht gebiedje in de Groen-blauwe zone. Het gaat om een 
mannelijk en een vrouwelijk exemplaar. De locatie van de vindplaatsen is weergegeven in Figuur 
3.5ab. Op deze locatie, onder boomstronken, in muizenholen, en ten zuiden van dit natuurgebied 
kan de soort zijn land/overwinteringsbiotoop hebben. Ook kunnen vinpootsalamanders jaarrond 
in het water aanwezig zijn1. In de rest van de deellocatie zijn geen vinpootsalamanders 
waargenomen. Ook is geen ei-afzet waargenomen en zijn geen larven aangetroffen. In het gehele 
plangebied zijn tijdens de bemonstering van het water geen andere beschermde amfibieën 

1 http://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=139959&cat=152
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aangetroffen. Van algemeen voorkomende amfibieën is één exemplaar van de gewone pad 
aangetroffen rondom de Oude Leij. 

Aan de hand van het bovenstaande en gezien de voorgenomen ontwikkelingen, heeft de soort 
geen essentieel leefgebied binnen het invloedsgebied van het voornemen. 

Figuur 3.5a. Locaties aangetroffen individuen van de vinpootsalamander. 

Figuur 3.5b. Aangetroffen individuen van de vinpootsalamander. 

Waarneming vinpootsalamander
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3.5 Vogels met een jaarrond beschermd nest    

3.5.1 Roofvogels 

Binnen de deellocatie zijn tijdens de onderzoeksrondes geen horsten, nesten of andere sporen van 
roofvogels met een jaarrond beschermd nest (anders dan uilen) aangetroffen. Op basis van deze 
informatie kan vastgesteld worden dat roofvogels geen binding hebben met de deellocatie en 
daardoor geen essentieel leefgebied hebben in de deellocatie. Waarschijnlijk hebben de soorten 
in de deellocatie wel een onderdeel van hun foerageergebied. Echter dit foerageergebied van de 
soorten is dermate groot dat de deellocatie hier slechts een klein onderdeel van vormt. 

3.5.2 Uilen 

In de deellocatie werden de steenuil en de kerkuil verwacht. De kerkuil is een soort die voorkomt 
in cultuurland met gras- en bouwlanden die begrensd worden door kruidenrijke akkerranden, 
houtwallen, heggen of bosjes. Ze worden bijna nooit aangetroffen in bossen. De steenuil is vogel 
die gebruikelijk leeft op erven van burgerwoningen, bij boerderijen in het agrarische 
cultuurlandschap en aan dorpsranden. Het ideale leefgebied van de steenuil voorziet het hele jaar 
in voldoende voedsel, in een geschikte nestplek en in voldoende veiligheid. (Bron:  
Kennisdocumenten BIJ12.) 

HaVeP 
In het HaVeP pand zijn in april 2016 op verschillende plekken veren, braakballen en uitwerpselen 
aangetroffen (Antea Group, 2016). Gezien de grootte van de braakballen gaat het om de kerkuil. 
Het gebouw is op veel verschillende plekken toegankelijk voor de kerkuil. Begin april betrof het 
enkel oude braakballen en uitwerpselen; in juli 2016 zijn verse sporen aangetroffen (zie voor de 
locaties Figuur 3.6). Met het aantreffen van de verse sporen is recent gebruik van het pand door 
de kerkuil vastgesteld. Tijdens het onderzoek in 2016  is echter geen nestlocatie aangetroffen. 
Begin 2016 is door de beheerder van het pand een dode kerkuil gevonden in de weilanden achter 
het bedrijf. In 2015 en 2016 is een succesvol broedgeval geweest van de kerkuil in de kerk St. Jan 
(bron: uilenwerkgroep Uylenspieghel). Dit broedgeval ligt hemelsbreed 300m van het gebouw af. 
Mogelijk gebruiken de kerkuilen op deze locatie het pand van HaVeP als roestplaats.  

Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone 
In het gebied van de tuin van Huize Anna en in de Groen-blauwe zone zijn geen broedende (steen- 
of kerk)uilen aangetroffen. Tijdens de avond/nachtbezoeken zijn in het parkdeel van Huize Anna 
en omgeving wel regelmatig bosuilen gehoord. Bedelende jongen bosuilen zijn echter niet gehoord 
en ook is geen nestboom gevonden. (Deze soort heeft overigens geen jaarrond beschermd nest. 
Maar is voor de volledigheid hier wel benoemd.) 

Enkel tijdens de veldbezoeken op 30 maart 2017 en 10 april 2017 reagerende steenuilen in de 
omgeving van de deellocatie op de met een recorder afgespeelde geluiden. De locatie waar 
gereageerd werd is met een gele stip aangegeven in Figuur 3.6. In de deellocatie zelf zijn geen vaste 
rust- en verblijfplaatsen van de steenuil en/of kerkuil vastgesteld. Mogelijk kunnen de soorten hier 
wel foerageren (met name in de ruige hoekjes en waar een gradiënt in de vegetatie is.  
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Figuur 3.6. Locaties aangetroffen sporten van de kerkuil en de gehoorde steenuil. Deelonderzoekslocatie 
HaVeP (oranje) 

3.6 Vleermuizen  

Onder andere de gebouwbewonende gewone dwergvleermuis wordt in de deellocatie verwacht.  
De gewone dwergvleermuis is een echte cultuurvolger en is dan ook veel in de bebouwde 
omgeving te vinden. Gewone dwergvleermuizen kunnen in allerlei gebouwen en bouwwerken 
voorkomen. Ze hebben een netwerk aan gebouwen waarin ze huizen. Vooral in gebieden met 
bebouwing nabij een ‘groene omgeving’ zoals parken, loofbossen, houtwallen en beschutte 
waterpartijen komen ze veel voor (BIJ12, Kennisdocument 2017).  
In 2014 is onderzoek uitgevoerd rondom de HaVeP gebouwen (Antea Group, 2015). In 2016-2017 
in de tuin van Huize Anna en in de Groen-blauwe zone. Onderstaand wordt per deelgebied de 
resultaten van het vleermuisonderzoek gepresenteerd. 

3.6.1 HaVeP 

In de HaVeP gebouwen zijn tijdens de onderzoeksrondes van 2014 de volgende vleermuissoorten 
waargenomen: 

 gewone dwergvleermuis,  
 laatvlieger,  
 rosse vleermuis en  
 tweekleurige vleermuis.  

Per functie wordt omschreven welke waarnemingen zijn gedaan.  

Locatie gehoorde steenuil (2017)

      Locaties met braakballen en   

      uitwerpselen van de kerkuil (2016) 
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Zomer- / kraamverblijven 
Binnen de deellocatie zijn twee zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Het 
betreft een zomerverblijf van een groep van vijf gewone dwergvleermuizen. Dit verblijf bevindt 
zich onder de dakrand (afbeelding 3.7 linker foto). Daarnaast is een zomerverblijf van een 
mannelijk exemplaar van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Dit verblijf bevindt zich tussen 
de houten dakrand en de muur (afbeelding 3.7 rechter foto). Kraamverblijven zijn niet 
aangetroffen. In Figuur 3.8 zijn de waarnemingen van de verblijfplaatsen vleermuizen 
weergegeven. 

Figuur 3.7. Links: zomerverblijf groep van vijf individuen gewone dwergvleermuis. Rechts:  Zomerverblijf 
enkel individu gewone dwergvleermuis. 

Paarverblijven / zwermplaatsen 
De zomerverblijven zijn ook in gebruik als paarverblijfplaats in de periode augustus – september. 
Het verblijf van de groep is in deze periode echter verdeeld over twee verschillende dakranden. 
Nabij het zomerverblijf van de mannelijke gewone dwergvleermuis is baltsactiviteit van deze soort 
waargenomen. Het is hierdoor aannemelijk dat deze verblijfplaats ook door de gewone 
dwergvleermuis als paarverblijf wordt benut. 

Winterverblijven 
Tijdens het onderzoek naar paarverblijven en zwermplaatsen zijn geen middernachtzwermen bij 
potentiële winterverblijven waargenomen. De gebouwen binnen het HaVeP terrein zijn slechts 
beperkt geschikt als winterverblijf voor vleermuizen. De meeste onderzochte ruimtes hebben een 
relatief lage luchtvochtigheid. Daarnaast zijn deze ruimten vrijwel allen gevoelig voor 
temperatuurschommelingen. Dit is het gevolg van het golfplatendak en openingen in het dak. De 
ruimten die een meer stabiel klimaat en voldoende hoge luchtvochtigheid hebben zijn aanvullend 
gecontroleerd. In één van de ruimtes zijn twee keutels van vleermuizen aangetroffen. Naar 
verwachting zijn dit uitwerpselen van een vleermuis die in het gebouw heeft gefoerageerd. Op de 
locatie waar de mestsporen zijn aangetroffen, is geen geschikte wegkruipmogelijkheid voor 
vleermuizen aanwezig. Hierdoor is er geen indicatie dat de bebouwing als winterverblijf wordt 
gebruikt door vleermuizen. Er zijn geen winterverblijven in de deellocatie te verwachten. 

Middernachtzwermen bij potentiële winterverblijven zijn tijdens het onderzoek niet 
waargenomen. Ook zijn tijdens de inpandige inspectie geen vleermuizen aangetroffen. Hierbij is 
tevens vastgesteld dat de gebouwen nauwelijks tot niet geschikt zijn als winterverblijf voor 
vleermuizen door het ontbreken van een hoge luchtvochtigheid en stabiele temperatuur en de 
aanwezigheid van tocht. Bovendien zijn de wanden van de nieuwere gebouwen glad en ontbreken 
naden en kieren waarin vleermuizen zich kunnen verschuilen. 
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Vliegroutes 
Binnen en grenzend aan de deellocatie zijn vliegroutes waargenomen van de gewone 
dwergvleermuis en van de laatvlieger. De vliegroute van de laatvlieger wordt door enkele 
exemplaren gebruikt. Van de gewone dwergvleermuis zijn circa 15 exemplaren op de vliegroute 
parallel aan de Bergstraat waargenomen. De vleermuizen vlogen langs de gebouwen op het terrein 
van de textielfabriek. De vliegroute langs de bosrand aan de Watermolenstraat wordt 
waarschijnlijk voor een deel door dezelfde individuen als de andere vliegroute gebruikt. De 
waarnemingen en de vliegroutes sluiten op elkaar aan. 

Foerageerzones 
De groenstructuren in en rondom de deellocatie worden benut door de gewone dwergvleermuis 
als foerageerzone. Daarnaast zijn de rosse vleermuis en de tweekleurige vleermuis foeragerend 
boven de deellocatie waargenomen. Voor beide soorten betreft het waarnemingen van een enkel 
exemplaar. 

3.6.2 Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone 

In de tuin van Huize Anna en in de Groen-blauwe zone zijn tijdens de onderzoeksrondes van 2016-2017 
de volgende vleermuissoorten waargenomen: 

 gewone dwergvleermuis  gewone grootoorvleermuis
 ruige dwergvleermuis  baardvleermuis 
 rosse vleermuis  watervleermuis
 laatvlieger

Per functie wordt omschreven welke waarnemingen zijn gedaan.  

Zomer- / kraamverblijven 
In de tuin van Huize Anna is in juni kortstondig zwermgedrag waargenomen van de gewone 
dwergvleermuis. Daarna is tijdens de overige bezoeken op die plek geen zwermgedrag meer 
waargenomen. Nabij de populieren in de Groen-blauwe zone (zie voor de locatie Figuur 3.9) is heel 
het zomerseizoen een grote groep vleermuizen actief geweest, met name gewone 
dwergvleermuizen en myotis (water- en baardvleermuis). Echter een vaste rust- en verblijfplaats 
is op deze locatie niet vastgesteld. Naar verwachting gaat het hier om een verzamelplaats van 
vleermuizen. Na het verzamelen gaan ze elders foerageren en vliegen ze richting hun 
verblijfplaatsen in gebouwen in de omgeving.  
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Figuur 3.8. Waarnemingen zomer- en paarverblijfplaatsen in de HaVeP gebouwen (Antea Group, 2015).

Paarverblijven / zwermplaatsen 
Tijdens het de veldbezoeken in de paarperiode zijn in totaal elf baltsende gewone 
dwergvleermuizen in de deellocatie waargenomen. Van de baltsende mannetjes zijn geen 
paarverblijfplaatsen aangetroffen in de deellocatie; ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor 
de aanwezigheid van winterverblijfplaatsen (zwermgedrag is niet waargenomen). 

Vliegroutes en foerageergebied 
Langs de met bomen begeleide beek de Nieuwe Leij en de boomlanen richting het landgoed Gorp 
en Rovert trekken relatief veel vleermuizen met name gewone dwergvleermuizen en Myotis (zie 
ook onderstaande uiteenzetting van aantallen). In de zomerperiode kan er zeker gesproken 
worden van een veel gebruikte vliegroute. De route is aangegeven met een gele peil in Figuur 3.9. 
Gezien het onverlichte en groene karakter van de vliegroute en gezien het gegeven dat de route 
langs de tuin van Huize Anna de enige donkere verbinding is van oost naar west in de nabijheid van 
gebouwen (waar de verblijfplaatsen aanwezig zijn), is hier sprake van een essentiële verbinding.  

In en rond de deellocatie zijn overal foeragerende vleermuizen te vinden. Van een soortenrijke en 
druk bezochte (essentiële) foerageerplek kan echter niet gesproken worden. De meeste 
vleermuizen zijn langs de bomen bij de Nieuwe Leij waargenomen. Zie voor de aanduiding van dit 
gebied Figuur 3.9. 

Tijdens het bezoek in juni 2017 zijn in de avond 27 foeragerende gewone dwergvleermuizen, één 
foeragerende laatvlieger, twee foeragerende grootoorvleermuizen en drie foeragerende rosse 
vleermuizen waargenomen. Tijdens het ochtendbezoek in juni 2017 zijn twintig foeragerende en 
doortrekkende gewone dwergvleermuizen, twee overtrekkende rosse vleermuizen en drie 
langstrekkende grootoorvleermuizen richting de kerk waargenomen.  

Locaties zomer- en 

paarverblijven 
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Tijdens het avondbezoek in juli 2017 zijn achttien foeragerende gewone dwergvleermuizen, één 
foeragerende laatvlieger, vier foeragerende grootoorvleermuizen en vijf foeragerende water- of 
baardvleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede avondbezoek in juli zijn de volgende 
vleermuizen foeragerend waargenomen: 36 gewone dwergvleermuizen, drie rosse vleermuizen, 
acht laatvliegers en veertien water- of baardvleermuizen. Tijdens het laatste avondbezoek in juli 
zijn de volgende vleermuizen foeragerend waargenomen: 29 gewone dwergvleermuizen, drie 
rosse vleermuizen, acht laatvliegers, 21 water- of baardvleermuizen en vier grootoorvleermuizen. 

Tijdens het eerste ochtendbezoek in juli 2017 zijn zestien foeragerende gewone 
dwergvleermuizen, één foeragerende laatvlieger, één foeragerende ruige dwergvleermuis en drie 
foeragerende rosse vleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede ochtendbezoek in juli zijn 16 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en 7 foeragerende water- of baardvleermuizen 
waargenomen. 

Tijdens het eerste avondbezoek van augustus 2017 zijn de volgende vleermuizen foeragerend en 
voorbijtrekkend waargenomen middels de luisterbox: zestig gewone dwergvleermuizen en/of 
baard- of meervleermuizen en twee laatvliegers. Tijdens het tweede avondbezoek in augustus zijn 
de volgende vleermuizen foeragerend/voorbijtrekkend waargenomen middels de luisterbox: 73 
gewone dwergvleermuizen/ gewone dwergvleermuizen en/of baard- of meervleermuizen, twee 
rosse vleermuizen en 34 laatvliegers. Tijdens het ochtendbezoek in augustus zijn de volgende 
vleermuizen foeragerend waargenomen: 16 gewone dwergvleermuizen, één rosse vleermuis, twee 
laatvliegers, zeven grootoorvleermuizen en 18 baard- of meervleermuizen.  

Tijdens het eerste avondbezoek in september 2016 zijn vier foeragerende baard- of 
meervleermuizen, één foeragerende watervleermuis, één foeragerende rosse vleermuis, één 
foeragerende grootoorvleermuis, één foeragerende ruige dwergvleermuis en 16 foeragerende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede avondbezoek in september zijn 12 
foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen, drie foeragerende grootoorvleermuizen 
en twee foeragerende baard- of meervleermuizen.  
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Figuur 3.9. Locaties aangetroffen zwemplaatsen en baltslocaties. Deelonderzoekslocatie HaVeP (oranje) 

Locatie zwermplaatsen  zomerseizoen

      Locatie baltsplaatsen gewone dwergvleermuis 

      Vliegroute 

      Foerageergebied 

Zie figuur 3.8 
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4 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 3 uiteengezette bevindingen getoetst aan de Wet 
natuurbescherming en wordt aangegeven of een noodzaak is om een ontheffing in het kader van 
de Wet natuurbescherming aan te vragen. In paragraaf 4.1 staat het toetsingskader van de Wet 
natuurbescherming uiteengezet. Respectievelijk komen in de paragrafen daarna aan bod: 
bosbeekjuffer, eekhoorn, kleine marterachtigen en de steenmarter, vinpootsalamander, vogels 
met een jaarrond beschermd nest en vleermuizen. Indien sprake is van een overtreding van 
verbodsbepalingen (en een ontheffing nodig is) en/of wanneer randvoorwaarden gelden bij de 
uitvoering, is gebruikt gemaakt van het opsommingsteken ‘ ’. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een kijk op de integrale ecologische bevindingen die gedaan zijn in het project Zuidrand als 
geheel (paragraaf 4.8).   

4.1 Toetsingskader 

De onderzochte soorten zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en staan 
vermeld onder verschillende artikelen: bosbeekjuffer (artikel 3.10), eekhoorn (artikel 3.10), kleine 
marterachtigen (artikel 3.10) en de steenmarter (artikel 3.10), vinpootsalamander (artikel 3.10), 
vogels met een jaarrond beschermd nest (artikel 3.5) en vleermuizen (artikel 3.5). De 
verbodsbepalingen vermeld in deze artikelen staan hieronder uiteengezet. 

4.2 Bosbeekjuffer  

De bosbeekjuffer heeft (functioneel) leefgebied langs de Nieuwe Leij. De soort staat vermeld onder 
artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming (onderdeel A). Als gevolg van de verlegging van de 
Nieuwe Leij wordt het leefgebied van de bosbeekjuffer (tijdelijk) aangetast en vernietigd. De soort 

Artikel 3.5 Wet natuurbescherming Europees beschermde soorten 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10 Wet natuurbescherming - overig beschermde soorten 
1.  Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen. 
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is het hele jaar rondom en in het water aanwezig (ei – larve – adult). Mogelijk worden daarom 
individuen van de soort gedood tijdens de werkzaamheden (i.e. verlegging van de beek). 

 Als gevolg van de werkzaamheden rondom de Nieuwe Leij wordt leefgebied van de 
bosbeekjuffer ‘beschadigd en vernield’. De mogelijkheid bestaat dat de individuen tevens 
worden gedood. Dit is een overtreding van de in artikel 3.10 gestelde verbodsbepalingen 
(lid 1a en b) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen 
activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen daarnaast 
maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort 
uiteengezet. 

4.3 Eekhoorn  

De eekhoorn (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) is meermaals in de deellocatie (tuin van 
Huize Anna) waargenomen. Gezien de aangetroffen ‘reservenesten’ en de aanwezigheid van de 
soort in geschikt biotoop binnen de deellocatie, is het aannemelijk dat de tuin van Huize Anna 
(waar de deellocatie onderdeel van vormt) van belang is voor de lokale eekhoornpopulatie.  

De effecten als gevolg van de werkzaamheden en het toekomstige voornemen zullen van invloed 
zijn op de lokale eekhoornpopulatie. Doordat de tuin van Huize Anna grotendeels een parkachtig 
karakter houdt, gaat het leefgebied ter plaatse niet verloren. De eekhoorn blijft hier zijn natuurlijk 
verspreidingsgebied houden en er blijft een functioneel leefgebied aanwezig. Echter bestaat de 
kans dat door het voornemen enkele bomen met ‘reserve’nesten moeten wijken. Dit is strikt gezien 
in de Wet natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling 
(lid b). Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te 
worden. Er kan namelijk gewerkt worden met een goedgekeurde gedragscode. 

In de Wet natuurbescherming geldt dat gewerkt kan worden middels een door het Ministerie van 
EZ goedgekeurde gedragscode2. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de voormalige 
Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de eekhoorn is dit het 
geval.  

 Er kan in het geval van de eekhoorn gebruik worden gemaakt van de wettelijke vrijstelling, 
mits gehandeld wordt volgens een goedgekeurde Gedragscode. Zodoende wordt schade 
aan (lokale) populaties van beschermde dieren en planten voorkomen. Een ontheffing 
Wnb (soortbescherming) voor de werkzaamheden die betrekking hebben op (leefgebied 
van) de eekhoorn is dan niet aan de orde. Enkele randvoorwaarden die voortvloeien uit 
de Gedragscode zijn wel aan de orde; deze staan in Hoofdstuk 5 uiteengezet. 

4.4 Kleine marterachtigen en de steenmarter 

4.4.1 Kleine marterachtigen 

Nabij de gebouwen van het HaVeP terrein (het braamstruweel aan de zijde van de Nieuwe Leij) is 
zeer waarschijnlijk een verblijfplaats van de wezel aanwezig. De aanwezige verblijfplaats van de 
soort is van belang voor de instandhouding van de soort op lokaal niveau. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn deze vaste rust- en verblijfplaatsen van de wezel (artikel 3.10 Wnb) 
beschermd.  

2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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 Als gevolg van de sloop van de gebouwen en herinrichting van het HaVeP-terrein wordt 
de verblijfplaats ‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.10 
gestelde verbodsbepaling (lid b) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor 
de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort 
uiteengezet. 

4.4.2 Steenmarter 

Van de steenmarter (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) is bij het onderzoek uit 2014 nabij 
de fabrieksgebouwen van HaVeP een vaste rust- en verblijfplaats aangetroffen (achter het 
elektriciteitshuisje). Als gevolg van het voornemen ter plaatse zal het gebied heringericht worden. 
Alhoewel in de toekomstige situatie geschikt biotoop terugkeert (in de vorm van een ingericht 
woongebied met aangrenzend en geïntegreerd veel groen) zal het huisje en de verblijfplaats van 
de steenmarter door de werkzaamheden verstoord en aangetast worden. Dit is strikt gezien in de 
Wet natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling (lid b). 
Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te worden. 
Er kan namelijk gewerkt worden met een goedgekeurde gedragscode. 

In de Wet natuurbescherming geldt dat gewerkt kan worden middels een door het Ministerie van 
EZ goedgekeurde gedragscode3. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de voormalige 
Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de steenmarter is dit 
het geval.  

 Er kan in het geval van de steenmarter gebruik worden gemaakt van de wettelijke 
vrijstelling, mits gehandeld wordt volgens een goedgekeurde Gedragscode. Zodoende 
wordt schade aan (lokale) populaties van beschermde dieren en planten voorkomen. Een 
ontheffing Wnb (soortbescherming) voor de werkzaamheden die betrekking hebben op 
(leefgebied van) de steenmarter is dan niet aan de orde. Enkele randvoorwaarden die 
voortvloeien uit de Gedragscode zijn wel aan de orde; deze staan in Hoofdstuk 5 
uiteengezet. 

4.5 Vinpootsalamander 

De vinpootsalamander (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) heeft leefgebied in het natuurlijk 
ingerichte gebiedje ten zuidwesten van de deellocatie. Hier vinden als gevolg van de 
ontwikkelingen Goirle Zuidrand geen werkzaamheden plaats. Om deze reden wordt het leefgebied 
van de vinpootsalamander niet nadelig beïnvloedt; hetzelfde geldt voor de soort. Zodoende vinden 
geen overtredingen van de Wet natuurbescherming plaats. Een ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming is niet aan de orde.  

4.6 Vogels met een jaarrond beschermd nest  

In de deellocatie zijn geen nesten van boombewonende roofvogels met een jaarrond beschermd 
nest aangetroffen. Er is wel leefgebied van steen- en kerkuil in de deellocatie. Hieronder wordt op 
deze soorten ingegaan. 

3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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4.6.1 Steenuil 

Gezien het ontbreken van nestplaatsen in de deellocatie zijn effecten op deze verblijfplaatsen van 
de steenuil (vermeld in artikel 3.1 en 3.5 Wnb) uitgesloten. In de nabijheid (maar buiten de 
deellocatie) is de steenuil gehoord. Een dergelijke waarneming indiceert een territorium van de 
soort. Gezien het gegeven dat de soort tijdens de veldbezoeken enkel buiten de deellocatie is 
gehoord, kan aangenomen worden dat het essentiële leefgebied van de soort zich buiten de 
deellocatie bevindt. De soort kan (incidenteel) ook in de deellocatie foerageren. Echter is de 
deellocatie van een beperkt belang gezien het in de omgeving in voldoende mate aanwezig zijn 
van foerageergebied. Overigens blijft in de toekomstige situatie (na het herinrichten van de Groen-
blauwe zone) een landschappelijk gevarieerd gebied over welke een geschikt foerageergebied 
vormt voor de soort. 
Concluderend kan gesteld worden dat voor de steenuil geen verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming overtreden worden en dat er geen noodzaak is tot het aanvragen van een 
ontheffing. 

4.6.2 Kerkuil 

Beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming is de nestplaats van de kerkuil (vermeld in 

artikel 3.1 en 3.5 Wnb) en de functionele leefomgeving van die verblijfplaats. De functionele 

leefomgeving van een nest is de omgeving van die plaatsen die nodig is om ze als zodanig te laten 

functioneren.  

Uit het onderzoek is gebleken dat een nestplaats niet aanwezig is in de deellocatie; directe effecten 

hierop zijn dan ook uitgesloten. Foerageergebied is wel aanwezig in de deellocatie. 

Foerageergebied is van essentieel belang indien door het verdwijnen ervan, de functionaliteit van 

de nestplaats in het geding komt. Effecten op het aanwezige foerageergebied zijn echter niet 

wezenlijk en/of permanent; er zal geen sprake zijn van het verdwijnen van essentieel 

foerageergebied. In de toekomstige situatie krijgt de deellocatie namelijk een groen en afwisselend 

karakter met voldoende voedselmogelijkheden voor de soort (door de herinrichting van de Groen-

blauwe zone tot een natuurwaardevol landschap) waardoor permanente effecten niet aan de orde 

zijn. Tevens worden geen tijdelijke effecten verwacht op het foerageergebied van de soort doordat 

de werkzaamheden voornamelijk overdag plaatsvinden, het gebied niet in één keer wordt 

aangetast (maar in fasen) en door de grote actieradius van de soort er altijd voldoende alternatief 

foerageergebied bereikbaar is (het buitengebied rondom de deellocatie).  

Uit het onderzoek komt wel naar voren dat de kerkuil een rustplaats heeft in de deellocatie, 

namelijk in de gebouwen van het HaVeP-terrein. Rustplaatsen van de kerkuil zijn in principe 

beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het functioneren van de nestplaats. Bij voorliggend 

gebied is onduidelijk of de voorliggende rustplaats van essentieel belang is (een overzicht van 

andere rustplaatsen is niet voorhanden; dit kan vaak in een grote omtrek rondom de feitelijke 

nestplaats liggen en strekt tot ver buiten de deellocatie). Daarom wordt de worst-case scenario 

gehanteerd en geldt het onderstaand: 

 Als gevolg van de sloop van de HaVeP gebouwen wordt een rustplaats van de kerkuil 
‘beschadigd en vernield’. Alhoewel hier geen nestplaats aanwezig is, is op dit moment niet 
duidelijk in hoeverre deze rustplaats bijdraagt aan de functionaliteit van de nestplaats van 
de kerkuil. Indien dit het geval is (daar wordt bij voorliggende situatie van uitgegaan) dan 
is een aantasting van de rustplaats een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepalingen (lid 4) van de Wet natuurbescherming omdat daarbij mogelijk ook de 
functionaliteit van de nestplaats in het geding komt. Om deze reden dienen maatregelen 
uitgevoerd te worden om de functionaliteit van de rustplaats c.q. de nestplaats in stand 
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te houden. De aantasting van de rustplaats en de omgang daaromtrent dient voorgelegd 
te worden aan het bevoegd gezag (in de vorm van een ontheffingsaanvraag). Doormiddel 
van het uitvoeren van een aantal randvoorwaarden/maatregelen kan een positieve 
afwijzing dan wel een ontheffing verkregen worden. In Hoofdstuk 5 zijn de 
randvoorwaarden/maatregelen kort uiteengezet. 

4.7 Vleermuizen 

4.7.1 Verblijfplaatsen 

In de gebouwen van HaVeP zijn twee zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis (vermeld in 
artikel 3.5 Wnb) aanwezig die tevens op vrijwel dezelfde locaties worden gebruikt als verblijven in 
de paarperiode (dan worden drie locaties gebruikt). De aanwezige  zomer/paarverblijven van de 
gewone dwergvleermuis zijn van belang voor de instandhouding van de soort op lokaal niveau. Het 
betreft kleine groepsverblijven, welke een belangrijke rol vervullen in het netwerk van verblijven 
die de gewone dwergvleermuis door het jaar heen gebruikt. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen beschermd.  

 Als gevolg van de sloop van de gebouwen worden de zomer- en paarverblijven 
‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepaling (lid 4) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor de 
voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort 
uiteengezet. 

4.7.2 Vliegroutes 

In de deellocatie als geheel zijn meerdere vliegroutes vastgesteld. De vliegroute van de gewone 
dwergvleermuis rond het HaVeP terrein is van beperkt belang. Hoewel deze route door meerdere 
exemplaren van deze soort wordt gebruikt, is de laan op de Bergstraat (noord en oost) een goed 
alternatief. Deze laan dient in stand gehouden te worden (een vereiste die in de randvoorwaarden 
in Hoofdstuk 5 uiteengezet is). De vliegroute van de laatvlieger die hier ook aanwezig is, is van 
beperkt belang gezien het gegeven dat deze slechts beperkt gebruikt wordt en er voldoende 
alternatieven in de omgeving beschikbaar blijven.  

Grenzend aan de tuin van Huize Anna met de Nieuwe Leij is een belangrijke vliegroute aanwezig. 
Deze vliegroute maakt onderdeel uit van een grotere vliegroute die langs de Nieuwe Leij loopt en 
de hier aangrenzende bomen (nabij Thebe, het HaVeP-terrein en de tuin van Huize Anna). Ook 
loopt er een vliegroute ten oosten van de deellocatie, namelijk nabij de gebouwen van Van 
Besouw.  Het is aannemelijk dat de vliegroute grenzend aan de tuin van Huize Anna in verbinding 
ligt met deze vliegroute aan de oostzijde.  

De vliegroute wordt voornamelijk door de gewone dwergvleermuis gebruikt. Maar ook zijn 
Myotissoorten (baard- en watervleermuizen) aanwezig die gebruik maken van de vliegroute (doch 
in veel mindere mate dan de gewone dwergvleermuis).  

Een vliegroute volgt landschappelijke elementen. Een dergelijk landschappelijk element is de 
Nieuwe Leij en de daaraan grenzende bomenrijen. De Nieuwe Leij staat daarbij in verbinding met 
andere landschappelijke elementen, zoals de bomenlanen de Molendijk en de Vosserijten. Deze 
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twee lanen staan haaks op de dorpskern van Goirle (en lopen van Noord naar Zuid). Tijdens het 
onderzoek binnen het project Zuidrand Goirle als geheel is aangetoond dat vleermuizen die langs 
de Nieuwe Leij vliegen aansluiting vinden met de Molendijk en de Vossenrijten en hier verder langs 
vliegen en foerageren. Deze twee lanen blijven bij de herontwikkeling van de Zuidrand Goirle 
behouden en blijven functioneel als vliegroute.  

 Gezien het veelvuldige gebruik van de vliegroute en gezien het feit dat dit de enige 
onbelichte vliegroute is die oost en west (nabij bebouwing met potentiele 
verblijfplaatsen) met elkaar verbindt, kan de vliegroute gekenmerkt worden als 
essentieel. Derhalve moet de vliegroute ook in het toekomstige ontwerp behouden en 
functioneel blijven. Hiervoor moeten er (onverlichte) landschapselementen dienst blijven 
doen als vliegroute die de verschillende landschappelijke elementen in de omgeving met 
elkaar verbindt. Indien de vliegroute niet in stand blijft, kan er sprake zijn van een 
overtreding in het kader van de Wet natuurbescherming aangezien de vliegroute een 
belangrijke rol kan spelen bij het laten functioneren van de in de omgeving aanwezig 
zijnde verblijfplaatsen. Er is dan mogelijk sprake van het overtreden van artikel 3.5, lid 4. 
Voor een dergelijke overtreding is een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. 
Om te voorkomen dat de verbodsbepaling wordt overtreding worden, zijn maatregelen 
nodig. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort uiteengezet. 

4.7.3 Foerageergebied 

Foerageergebied is beschermd als het van essentieel belang is voor het in stand houden van een 
vaste verblijfplaats(en). Dit is in zijn algemeenheid het geval als bij het verdwijnen van het 
foerageergebied de verblijfplaats ook zou verdwijnen.  

Alhoewel rondom de HaVeP gebouwen, rondom de Nieuwe Leij en de daar aanwezige bomen 
wordt gefoerageerd door vleermuizen, zal bij het verdwijnen daarvan naar verwachting geen 
verblijfplaatsen verloren gaan. Dit omdat er in de omgeving voldoende alternatief en bereikbaar 
foerageergebied aanwezig is (en blijft). In de toekomst wordt de Nieuwe Leij verlegd en 
daaromheen een nat natuurgebied gecreëerd. Dit gebied biedt door het natte karakter veel 
voedselmogelijkheden voor vleermuizen. 

4.8 Integrale beoordeling Zuidrand Goirle 

In deze paragraaf wordt een blik geworpen op de effecten die optreden op voorgenoemde soorten 
als gevolg van de ontwikkelingen in het project Zuidrand als geheel (Van Puijenbroek inclusief tuin 
van Huize Anna en de Groen-Blauwe zone plus Thebe plus Van Besouw).  

Uit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd in de plangebieden van Zuidrand Goirle komt 
naar voren dat de Zuidrand als geheel met name voor vleermuizen een belangrijke rol speelt. De 
overige in dit document behandelde soorten betreffen soorten die hun leefgebied enkel binnen 
één deellocatie hebben (zoals de bosbeekjuffer binnen de deellocatie van Van Puijenbroek) 
waardoor er onderling geen samenhang is. 

Vleermuizen hebben een grote actieradius en leven in netwerken van meerdere (lokale) 
populaties. De lokale populatie wordt gevormd door één of meerdere kraamkolonies, enkele niet-
voortplantende groepen vrouwtjes en de mannetjes (BIJ12, 2017). Vleermuizen gebruiken een 
gebied dus op verschillende manieren, waarbij de elementen die een belangrijke functie vervullen 
beschermd zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. Diverse elementen in een gebied en 
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in het landschap vervullen meerdere functies zoals bebouwing als verblijfplaatsen en bomenrijen 
als vliegroute die vleermuizen gebruiken om zich te kunnen verplaatsen tussen verblijfplaats en 
foerageergebied. Zo zijn in de plangebieden van Zuidrand Goirle in gebouwen meerdere 
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. De verwachting is daarnaast dat de 
vleermuizen in deze verschillende plangebieden gebruik maken van één en dezelfde vliegroute; 
namelijk die langs de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij en de bomen hieromheen vormen tevens een 
geschikt foerageergebied voor de vleermuizen. Gezien het gebruik van de Zuidrand door 
vleermuizen is hier (in samenhang met de overige bebouwing in Goirle) mogelijk sprake van een 
netwerkpopulatie. 

Daarnaast is tijdens het onderzoek binnen voorliggend plangebied een ecologische relatie 
aangetoond tussen de gebouwen van HaVeP en de Groen-Blauwe zone. De marterachtigen die 
verblijfplaatsen hebben op het HaVeP- terrein maken gebruik van de Groen-Blauwe zone en de 
tuin van Huize Anna als foerageergebied. Ook de kerkuil heeft een rustplaats in de HaVeP-
gebouwen en foerageert in de Groen-blauwe zone.  

Deze gebieden zijn dus in bepaalde manier met elkaar verbonden en verdienen daarom een 
integrale aanpak als het gaat om het mitigeren van de effecten die ontstaan als gevolg van de 
ontwikkelingen in het project Zuidrand Goirle. In Hoofdstuk 5 worden randvoorwaarden genoemd 
die bij de toekomstige inrichting meegenomen moeten worden om in het zicht van de beschermde 
natuurwaarden tot een goede afwikkeling te komen.  
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5 Randvoorwaarden toekomstige inrichting 

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet welke randvoorwaarden (mitigatieopgaves) gelden vanuit 
de Wet natuurbescherming als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied rondom 
de gebouwen van HaVeP, de tuin van Huize Anna en de Groen-blauwe zone. De randvoorwaarden 
hebben alle betrekking op maatregelen die de gunstige staat van instandhouding garanderen en 
die van belang zijn voor de permanente, toekomstige situatie van het gebied. Deze 
randvoorwaarden dienen, samen met de zorgplicht maatregelen, nader uitgewerkt te worden in 
een mitigatieplan. Wanneer voldaan wordt aan deze soortspecifieke maatregelen, vinden geen 
effecten plaats op de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten. Onder meer4

onder deze voorwaarden kan het bevoegd gezag (in dit geval de provincie Noord-Brabant) een 
ontheffing voor de ontwikkelingen afgeven. 

Respectievelijk komen randvoorwaarden aan bod voor de: bosbeekjuffer, kleine marterachtigen, 
kerkuil en vleermuizen. Voor deze en overige soorten (eekhoorn, steenmarter) gelden ook 
zorgplicht gerelateerde maatregelen (maatregelen genomen in het kader van de zorgplicht zoals 
het werken buiten de kwetsbare periodes en het gefaseerd werken) en gelden niet als harde 
randvoorwaarden ten behoeve van de toekomstige situatie. Deze zorgplicht gerelateerde 
maatregelen worden hieronder daarom niet verder uiteengezet. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een korte toelichting op de randvoorwaarden die benodigd zijn om de ecologische samenhang 
tussen de verschillende plangebieden binnen het project Zuidrand te waarborgen (paragraaf 5.5). 

5.1 Bosbeekjuffer  

De bosbeekjuffer heeft zijn leefgebied (met alle functies daarbinnen) langs een gedeelte van de 
huidige Nieuw Leij. Om permanente effecten te voorkomen, dient dit leefgebied in de nieuwe 
situatie terug te komen en/of deels behouden te blijven. De onderstaande randvoorwaarden 
gelden voor het leefgebied van de soort voor de toekomstige situatie (uit: Groenendijk, D., 2002): 

- Creëer beschaduwing. Een hoge mate van beschaduwing langs de beek is een belangrijke 
factor voor het leefgebied van de soort, maar het is eveneens van belang dat niet het hele 
beektraject beschaduwd is. Op plekken waar de zon door de boomkruinen dringt en op 
het water of op de oever valt, bezetten mannetjes van de bosbeekjuffer graag een 
territorium. En ook groeien in deze zogenaamde 'zonnevlekken' meer waterplanten die 
van belang zijn voor de afzet van eieren. In de nieuwe situatie dient derhalve voldoende 
afwisseling tussen schaduw en zon gecreëerd te worden; 

- Zuurstofrijke wateromstandigheden. Algemeen wordt aangenomen dat larven van de 
bosbeekjuffer een hoge zuurstofconcentratie nodig hebben. Langdurige lage 
zuurstofconcentraties zijn beperkend voor het voorkomen van de bosbeekjuffer. Dit 
verklaart dat de soort vooral langs beschaduwde beektrajecten voorkomt, waarvan de 
watertemperatuur relatief koud is; 

- Natuurlijke meandering. Een natuurlijke meandering van de beek is voor de 
bosbeekjuffer belangrijk (Groenendijk et al., 2001), omdat hierdoor een grote variatie aan 
microhabitats aanwezig is. Daarbij vormen hout, stenen en overige elementen een 
geschikt biotoop voor de soort. 

4 Naast het afwezig zijn van afbreuk aan de staat van instandhouding van de soort, dient tevens aangetoond te worden 

dat er geen andere alternatieven mogelijk zijn voor de activiteit en dat de werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt 

aangevraagd als belang in de wet genoemd staat. Zie ook de RVO site.  
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Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied dient tijdens de werkzaamheden 
zorgvuldig omgegaan te worden met de soort. Dit dient te gebeuren door bijvoorbeeld buiten de 
meest kwetsbare periode van de soort te werken. 

5.2 Kleine marterachtigen  

Door de voorgenomen herontwikkeling van het gebied gaat tijdelijk leefgebied van de wezel 
verloren. Om permanente effecten te voorkomen, dient dit leefgebied in de nieuwe situatie terug 
te komen en/of deels behouden te blijven. Er gelden de onderstaande randvoorwaarden voor het 
leefgebied van de soort: 

- Aanleg van nieuwe schuilplaatsen; Omdat wezels snel afkoelen en ze kwetsbaar zijn voor 
predatoren, zijn vooral goed beschutte schuilplaatsen van groot belang. Deze 
schuilplaatsen (zie Figuur 5.1) moeten nabij hun jachtgebied liggen en niet in de buurt van 
plaatsen waar veel mensen (en hun honden) komen. Als schuilplaatsen kunnen 
takkenhopen gemaakt worden. In een territorium moeten meerdere schuilplaatsen 
aanwezig zijn. Een detaillering dient in het mitigatieplan opgenomen te worden. 

- Aanleg van geleidende landschapselementen. Verbindingen kunnen op vele manieren 
tot stand worden gebracht zoals: natuurvriendelijke oevers, takkenmuren, houtwallen, 
droge begroeide greppels, sloten met ruig begroeide kanten etc.; 

- Creëren van extra dekking. Dekking kan bestaan uit grote graspollen of andere planten, 
begroeide verlagingen in de grond, ruigte etc. 

Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied dient tijdens de werkzaamheden 
zorgvuldig omgegaan te worden met de soort. Dit dient te gebeuren door bijvoorbeeld buiten de 
meest kwetsbare periode van de soort te werken (dus werken buiten 15 maart – 1 september). 

Figuur 5.1. Voorbeeld uitwerking creëren schuilplaats voor wezel. (Bron: RUD NHN, 2017). 



Ecologisch nader onderzoek 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek en de Groen-blauwe zone 
projectnummer 0407072.01 
27 november 2017 revisie 00 
VP Grondexploitatie 

Blad 35 van 38 

5.3 Vogels met een jaarrond beschermd nest (kerkuil) 

De kerkuil heeft een rustplaats in een gebouw van HaVeP. Om enig effecten (op de nabijgelegen 
nestplaats) te voorkomen, dient deze functie in de nieuwe situatie terug te komen. In het kader 
hiervan gelden de onderstaande randvoorwaarden: 

- Creëer alternatieve rustplaatsen. Voor elke verblijfplaats die aangetast of verwijderd 
worden, moeten volgens het Kennisdocument van BIJ12 minimaal twee, maar bij 
voorkeur meer, nieuwe verblijfplaatsen worden aangeboden. Dit in de vorm van 
bijvoorbeeld kerkuilkasten of toegangen in gebouwen (bijvoorbeeld schuren). Voor de 
aanleg van deze kasten kan in overleg gegaan worden met de lokale Vogelwerkgroep voor 
de meest potentieel geschikte locaties. 

Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied dient tijdens de werkzaamheden 
zorgvuldig omgegaan te worden met de rustplaats van de soort. Dit dient te gebeuren door 
bijvoorbeeld buiten de meest kwetsbare periode van deze locatie van de soort te werken. 

5.4 Vleermuizen 

Door de voorgenomen herontwikkeling van het gebied wordt leefgebied van vleermuizen 
aangetast. Om permanente effecten te voorkomen, dient dit leefgebied (in dit geval 
verblijfplaatsen en vliegroute) in de nieuwe situatie terug te komen en/of deels behouden te 
blijven. Er gelden de onderstaande randvoorwaarden voor het leefgebied van de soorten: 

5.4.1 Verblijfplaatsen  

- Creëer zowel tijdelijke als permanente alternatieve verblijfplaatsen. Deze moeten in de 
permanente situatie inwendig terug komen en/of geïntegreerd worden in de toekomstige 
bebouwing. Voor de aan te tasten paar- en zomerverblijfplaatsen moeten nieuwe 
(tijdelijke en permanente) verblijfplaatsen worden gecreëerd. Uitgangspunt is vier 
verblijfplaatsen per te verwijderen verblijf. In totaal komt dit (en uitgaande van de situatie 
in 2014) uit op 12 verblijfplaatsen. Aan deze randvoorwaarde zijn een aantal eisen 
verbonden; deze dienen nader uitgewerkt te worden in het mitigatieplan. Zo moeten de 
alternatieven: 

o Voldoen aan alle eisen die de specifieke functies (paar- of zomerverblijffunctie) 
aan de verblijfplaats stellen; 

o op geschikte locaties en hoogtes opgehangen worden binnen een bepaalde 
afstand van de huidige verblijfplaatsen. Er moet op de nieuwe locaties een 
gunstig microklimaat aanwezig zijn dan wel gecreëerd worden (zoals weinig wind 
en lichtvervuiling ter plaatse). 

o Daarnaast moeten deze alternatieven tijdig aangeboden zijn zodat de soorten de 
tijd hebben om de alternatieve verblijfplaatsen te ontdekken. Hierbij is sprake 
van een gewenningstijd bij dergelijke aangeboden alternatieven, wat inhoudt dat 
zowel de oorspronkelijke als de alternatief aangeboden verblijfplaats een 
bepaalde periode gelijker tijd aanwezig moeten zijn (voor paarverblijven is dit 
zes maanden in de actieve periode).  
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5.4.2 Vliegroutes 

In de deellocatie als geheel zijn meerdere vliegroutes vastgesteld. Van belang is dat deze 
vliegroutes in de permanente situatie behouden blijven. De volgende randvoorwaarde gelden 
hierbij: 

- De laan op de Bergstraat dient in stand gehouden te worden. Dat wil zeggen dat er geen 
gaten worden gecreëerd die voor een dermate verandering zorgt in het microklimaat/in 
de mate van luwte dat deze ongeschikt raakt om voor vleermuizen langs te vliegen.  

- De vliegroute langs de Nieuwe Leij dient
o behouden te blijven of 
o terug gebracht te worden in de nieuwe situatie. Dat wil zeggen dat de 

verbinding met de Molendijk en De Vosserijten in standgehouden moet worden 
door het creëren van een lijnvormige verbinding ter hoogte van de verlegging 
van de beek (ter hoogte van de tuin van Huize Anna). Hierdoor dient de 
toekomstige zuidzijde van het moleneiland (de aanwezige woningen Zuidrand 
Goirle) te voldoen aan de eisen die een vleermuis stelt aan een dergelijke 
vliegroute. Daarbij dient een luwe omgeving gecreëerd te worden waar de 
vleermuizen langs kunnen vliegen. Grote gaten in het lijnvormige element 
moeten voorkomen worden.   

Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied van vleermuizen (verblijfplaatsen en 
vliegroute) dient tijdens de werkzaamheden zorgvuldig omgegaan te worden met het leefgebied 
van de soorten. Dit dient te gebeuren door bijvoorbeeld buiten de meest kwetsbare periode van 
de soorten te werken en de verblijfplaatsen in fasen ongeschikt te maken. 

5.5 Integraal benodigde randvoorwaarden 

Zoals in paragraaf 4.8 beschreven is, vormt de Zuidrand Goirle met name voor vleermuizen een 
samenhangend geheel door de aanwezigheid van verschillende verblijfplaatsen, vliegroutes en 
foerageergebied in het gehele gebied. Naast het gegeven dat binnen de toekomstig heringerichte 
Zuidrand in de nabijheid van de te verdwijnen verblijfplaatsen nieuwe verblijfplaatsen moeten 
terugkeren, is het met name de samenhang tussen de plangebieden die belangrijk is voor 
vleermuizen. Deze samenhang ontstaat door vliegroutes tussen deze gebieden. Derhalve is het in 
het zicht van de integraliteit binnen het project Zuidrand Goirle van belang dat de aanwezige 
vliegroutes dan wel in stand gehouden worden dan wel vervangen worden door vergelijkbare, 
functionele landschapselementen die dienst kunnen doen als dergelijke vliegroutes.  
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6 Conclusie 

In de onderzochte deelgebieden (rondom de HaVeP gebouwen en in de tuin van Huize Anna en de 
Groen-blauwe zone) van de deellocatie Van Puijenbroek binnen het project Zuidrand Goirle 
(Gemeente Tilburg) is in 2014, 2016 en 2017 volgens de geldende protocollen onderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen en het gebruik van de deellocatie door bosbeekjuffer, eekhoorn, 
kleine marterachtigen en de steenmarter, vinpootsalamander, vogels met een jaarrond beschermd 
nest en vleermuizen. 

 Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de deellocatie waar werkzaamheden gaan 
plaatsvinden ten behoeve van de herinrichting, essentieel (en in de Wet 
natuurbescherming beschermd) leefgebied vormt voor de bosbeekjuffer, eekhoorn, 
kleine marterachtigen en de steenmarter, kerkuil en vleermuizen.  

Door het voornemen wordt dit leefgebied aangetast en veroorzaakt het voornemen een 
overtreding van de in de Wet natuurbescherming genoemde verbodsbepalingen. Voor de soorten 
(met uitzondering van de eekhoorn en de steenmarter) betekent dit dat voor de voorgenomen 
werkzaamheden een ontheffing nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel 
soortbescherming). Voor de eekhoorn en de steenmarter geldt dat indien gewerkt wordt middels 
een goedgekeurde gedragscode, geen ontheffing Wnb nodig is.  

Voordat de ontheffing verleend kan worden dient onder meer aangetoond te worden dat de 
werkzaamheden niet leiden tot een achteruitgang van de gunstige staat van instandhouding van 
de soorten. Om deze reden dienen soortspecifieke maatregelen voorafgaand aan, tijdens en na de 
werkzaamheden getroffen te worden (zowel maatregelen in het kader van de zorgplicht als 
maatregelen die het behouden van de gunstige staat van instandhouding garanderen). De 
maatregelen die getroffen moeten worden in het kader van het behouden van de staat van 
instandhouding staan in Hoofdstuk 5 kort uiteengezet; deze dienen in een mitigatieplan (samen 
met de zorgplicht maatregelen) verder uitgewerkt te worden.  

Wanneer voldaan wordt aan de soortspecifieke maatregelen, vinden er geen effecten plaats op de 
gunstige staat van instandhouding staan van instandhouding van de betreffende soorten. Onder 
meer onder deze voorwaarden kan het bevoegd gezag (in dit geval de provincie Noord-Brabant) 
een ontheffing voor de voorgenomen ontwikkelingen afgeven.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw en het terrein van Van Puijenbroek. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder 
teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse 
Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van 
Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de 
genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft 
de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting 
van de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand. Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van Van Puijenbroek; hierin 
zijn binnen dit (deel)gebied de begrenzingen van de rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in 
de ‘Groen-blauwe zone’ aangegeven.  

Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. In het rode gebied is rondom de bebouwing in 2018 onderzoek gedaan naar vleermuizen. De 
paarse arcering: verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe arcering: globaal gebied 
toekomstige Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone wordt in 
een later stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief.

Voorliggend nader onderzoek gaat specifiek in op het vleermuisonderzoek dat is uitgevoerd 
rondom de bebouwing binnen het fabrieksterrein (binnen het rood gearceerde terrein 
weergegeven in Figuur 1.1; zie ook Figuur 1.2 voor dit gebied). In 2018 is hier onderzoek uitgevoerd 
naar vleermuizen. 



Nader onderzoek vleermuizen 

projectnummer 407072 
13 februari 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

1.1.1 Kader  

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier een van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets voor het plangebied Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab). Uit deze Natuurtoetsen is naar voren 
gekomen dat het plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van Puijenbroek) mogelijk 
fungeert als leefgebied voor vleermuizen. Vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Wet 
natuurbescherming en staan vermeld in artikel 3.5. 

Indien het plangebied belangrijk leefgebied vormt voor vleermuizen dan heeft de ruimtelijke 
ingreep mogelijk consequenties voor deze soorten en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de 
Wet natuurbescherming overtreden. Om deze reden is geadviseerd om een nader onderzoek uit 
te voeren naar de functionaliteit van het plangebied voor deze soorten. In voorliggende rapportage 
zijn de resultaten van het nader onderzoek beschreven.  

Onderstaand (zie Figuur 1.2) is het gebied aangegeven waar in 2018 onderzoek is uitgevoerd en 
waar voorliggend document betrekking op heeft.  

Figuur 1.2: Aanduiding onderzocht gebied in 2018. (Bron ondergrond: Globespotter, 2018). 
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1.2 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het inzichtelijk maken van de resultaten van het nader 
onderzoek vleermuizen, of verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden 
en of er een noodzaak is tot het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming – 
onderdeel soorten.  

1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgezet: 
 Allereerst wordt in Hoofdstuk 2 het voornemen beschreven. 
 In Hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming – 

soortbescherming beschreven. Hier wordt aan getoetst in voorliggend document. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de methodiek van het vleermuizenonderzoek. 
 In Hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 
 In Hoofdstuk 6 vind de toetsing en beoordeling plaats van de in Hoofdstuk 5 

gepresenteerde bevindingen.   
 Hoofdstuk 7 geeft de conclusies. 
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2 Voornemen 

Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Hierbij ligt de focus op de deellocatie van het fabrieksterrein; de ‘Rode ontwikkelingen’. Deellocatie 
‘Rode ontwikkelingen’ behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied relevant 
voor voorliggend document is in Figuur 1.2 rood omkaderd. 

2.1 Ontwikkeling 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren 
en natuur samen gaan. Zie ook Figuur 2.1 voor een impressie van de toekomstige stedelijke 
inrichting (visie tekening). 

Voor deze locatie is een theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 
Voor de ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Een aantal 
monumentale gebouwen en/of voorgevels blijven tevens behouden (zie Figuur 2.2). De 
herontwikkeling op de stedelijke locatie wordt in één keer uitgevoerd. De huidige bebouwing 
wordt geamoveerd en het gebied wordt in één keer gerealiseerd. Daarnaast wordt de Leij verlegd 
(binnen de Groen blauwe-zone). Vervolgens wordt de omgeving inricht als ruim opgezette 
woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied.   

Figuur 2.1: Globale impressie 
stedelijke inrichting (rood 
omkaderd)(Bron: 
Kuipercompagnons, 8-10-
2018).
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Figuur 2.2: De te behouden gebouwen zijn rood omkaderd (Bron: Kuipercompagnons, 8-10-2018). Paars zijn 

de gebouwen omkaderd waarvan enkel de gevel behouden blijft.
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3 Wettelijk kader 

3.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
toetsing wordt ingegaan op de bescherming van vleermuizen verankerd in de Wet 
natuurbescherming. Hier zal in Hoofdstuk 6 aan getoetst worden. 

3.2 Wnb - soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief Bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

Vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Habitatrichtlijn. Hieronder worden de 
verbodsbepalingen uit de Wnb behorende bij dit artikel uiteengezet.  

3.2.1 Vleermuizen: soorten van de Habitatrichtlijn 

Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het verboden om in het wild levende 
dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, 
opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen mogen niet 
beschadigd of vernield worden. Dieren behorend bij artikel 3.5 mogen niet opzettelijk verstoord 
worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding. Onderstaand 
staan de verbodsbepalingen uit de Wnb uiteengezet. 

3.2.2 Ontheffingsplicht 

Indien bij het voornemen gestelde verboden van artikel 3.5 worden overtreden, en deze niet 
volledig gemitigeerd kunnen worden of wanneer een toetsing gewenst is - dan dient een ontheffing 
aangevraagd te worden bij de provincie Nood-Brabant. De grond waarop een ontheffing mogelijk 
is, verschilt per categorie (1-3). Voor vleermuizen staan deze vermeld in artikel 3.8 van de Wnb.   

Artikel 3.5 Wet natuurbescherming Europees beschermde soorten 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij 

de Habitatrichtlijn, Bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in 
hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste 

lid te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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3.2.3 Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in 
dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. 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. Wanneer dergelijke 
handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid 
kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er 
dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om 
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor 
elke soort en elk individu in Nederland. 
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4 Methodiek 

Allereerst zal de werkwijze voor het vleermuisonderzoek uiteengezet worden (paragraaf 4.1) 
waarna in paragraaf 4.2 een overzicht gegeven wordt van het doel van de verschillende 
veldbezoeken, de onderzoeksdata en de bijbehorende weersomstandigheden. 

4.1 Werkwijze vleermuizenonderzoek 

Voordat de veldbezoeken zijn uitgevoerd ten behoeve van de vleermuisinventarisatie, is een 
bureaustudie uitgevoerd. Het doel van de bureaustudie is om te achterhalen welke 
vleermuissoorten en functies in het plangebied kunnen voorkomen.  

Tijdens de veldbezoeken is gewerkt volgens de richtlijnen voor het inventariseren van vleermuizen, 
die zijn opgesteld door het Vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus; ‘Protocol voor 
vleermuisinventarisaties' 2017. Het plangebied is te onoverzichtelijk om het onderzoek uit te 
voeren met één vleermuisdeskundige, daarom is het onderzoek uitgevoerd door twee 
vleermuisdeskundigen, om daarmee een vlakdekkend onderzoek, conform het vleermuisprotocol, 
uit te voeren. Onderstaand wordt aangegeven op welke wijze het onderzoek uitgevoerd zal 
worden.  

De vleermuisdetector is bij het vleermuisonderzoek een onmisbaar apparaat. Met dit apparaat 
worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. Door verschillen in klank, ritme 
en andere kenmerken is het mogelijk de verschillende soorten te onderscheiden en de aard van 
gedrag te bepalen. Er is gewerkt met de Pettersson D240X en een Pettersson D200. De 
batdetectors vangt de ultrasone geluiden van vleermuizen op en maakt deze hoorbaar voor het 
menselijk gehoor. Daarnaast biedt het apparaat de mogelijkheid geluiden op te nemen voor 
analyse achteraf. Enkele soorten zijn namelijk in het veld zeer moeilijk te determineren en vereisen 
een controle met behulp van analyse-software. Vooral voor de soorten van het geslacht Myotis is 
dit noodzakelijk om tot een zekere determinatie te komen.  

Het weer is van invloed op de activiteiten van vleermuizen en daardoor op de doelmatigheid van 
het inventariseren. Harde wind, langdurige regenval, dichte mist en lage temperaturen zijn 
belemmerende factoren. Tijdens dergelijke weersomstandigheden is niet gewerkt (zie Tabel 4.1). 

De veldbezoeken zijn telkens met meerdere mensen uitgevoerd om een dekkend beeld te krijgen 
van het belang van het plangebied voor vleermuizen. Gedurende deze veldbezoeken werd het 
onderzoeksgebied te voet doorkruist, zodanig dat een gebiedsdekkende inventarisatie werd 
verkregen. 

4.2 Overzicht perioden van onderzoek 

Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen op verschillende manieren. Daarom is 
het nodig om een vleermuisonderzoek verspreid (met tussenpozen) over het actieve seizoen van 
vleermuizen uit te voeren. Om deze reden is in 2018 verspreid onderzoek uitgevoerd in de periode 
van mei tot en met september. Hieronder worden de meest belangrijke functies in het leefgebied 
en de bijbehorende perioden uiteengezet. In het tekstkader aan het einde van dit hoofdstuk (zie 
Figuur 4.1) worden de definities gegeven van de belangrijke functies die een gebied kan hebben 
voor vleermuizen. De veldbezoeken zijn gericht op het al dan niet vaststellen van deze functies in 
het plangebied. 
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Zomer- en kraamverblijven van vleermuizen 
In de periode 15 mei – 15 juli 2018 heeft onderzoek naar de aanwezigheid van zomer- en 
kraamverblijven plaatsgevonden (zie Tabel 4.1). Hierbij zijn drie ronden uitgevoerd waarvan twee 
rondes na zonsondergang plaatsvonden en één ronde in de vroege ochtend tot zonsopkomst.  

Paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen 
In de periode 15 augustus – 1 oktober 2018 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid 
van paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen (ten behoeve van het vaststellen van 
winterverblijven). Hierbij zijn twee bezoeken uitgevoerd na zonsondergang (zie Tabel 4.1). 

Vliegroutes en foerageergebied 
Het inventariseren van vliegroutes en foerageergebied heeft simultaan met het onderzoek naar 
andere verblijfplaatsen plaatsgevonden. Vliegroutes en foerageergebieden zijn (indien aanwezig) 
op kaart ingetekend. Voor een volledig beeld zijn hierbij zowel ochtendronden als avondronden 
uitgevoerd. 

4.3 Overzicht veldbezoeken 

In onderstaande tabel (zie Tabel 4.1) is een overzicht gegeven van de onderzoeksdata en 
omstandigheden tijdens het onderzoek naar vleermuizen. 

Tabel 4.1: Overzicht tijdstip en omstandigheden veldbezoeken vleermuizen. 

Datum Tijd 

Weersomstandigheden 

Gemiddelde 
temperatuur 

Windkracht 
en -richting 

Neerslag Bewolking 

22-05-2018 21.00-24.00 16°C O-1 Droog 100% 

 08-06-2018 03.24-05.24 15°C Windstil Droog 100% 

12-07-2018 21.52-00.30 16°C N-1 Droog 10% 

15-08-2018 22.00-02.00 16°C ZW-1 Droog Onbewolkt 

06-09-2018 22.00-02.00 13°C Windstil Droog 60% 
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Figuur 4.1: Definities functies in het leefgebied van vleermuizen.

Verblijfplaatsen/zwermgedrag 
Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere typen voortplantingsplaatsen en vaste 
rust- en verblijfplaatsen. Dit zijn zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, 
kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen. 
Het zwermgedrag is gedrag dat veel vleermuissoorten vertonen voordat zij een verblijfplaats 
binnenvliegen en dat zich kenmerkt door het herhaaldelijk naderen (aanvliegen) van de 
toegang van de verblijfplaats zonder deze definitief te betreden.  
Een zwermlocatie is een locatie waar dieren in herfst of voorjaar zwermen (vaak bij of in 
winterverblijfplaatsen). 

Foerageergebied 
Gebied waarbinnen een soort foerageert. Een foerageergebied is van essentieel belang voor 
het functioneren van de verblijfplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om 
de eventuele aantasting ervan op te vangen. 

Vliegroutes 
Vaste route vanaf een verblijfplaats naar een foerageergebied, waarvan minimaal 5% van de in 
de verblijfplaats aanwezige individuen gebruik maakt. Een vliegroute is essentieel wanneer er 
geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de verblijfplaats het betreffende 
foerageergebied te bereiken dan wel dat er wel een alternatieve vliegroute is, maar het gebruik 
hiervan kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te ver omvliegen of te 
onbeschut). 

Paarterritoria 
Territorium waarbinnen een mannelijke vleermuis baltst en deze verdedigt tegen andere 
mannetjes. Binnen een paarterritorium ligt de paarverblijfplaats. 

Baltsroep 
Sociaal geluid (roep) dat mannelijke vleermuizen gedurende de paartijd produceren met de 
functie om vrouwtjes te lokken en andere mannetjes af te weren. De baltsroep kan bestaan uit 
een werfroep en contactroep. 

Baltslocatie 
Een locatie waar de functie baltsen is en geen paarterritoria of paarverblijfplaatsen worden 
waargenomen. 
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5 Resultaten  

In dit hoofdstuk komen de resultaten van het vleermuisonderzoek 2018 aan bod. Allereerst wordt 
aangegeven wat de bevindingen zijn uit de bureaustudie (paragraaf 5.1), waarna in paragraaf 5.2
de resultaten van het veldonderzoek (de inventarisatie) worden uiteengezet. 

5.1 Resultaten bureaustudie 

Het onderzochte plangebied bevindt zich in een omgeving waar volgens de meest recente 
verspreidingsgegevens de in Tabel 5.0 genoemde vleermuissoorten waargenomen kunnen 
worden. In deze tabel is tevens een schematische weergave van het landschapsgebruik door 
vleermuizen gegeven. Per soort staat weergegeven hoe ze het landschap gebruiken, waar 
verblijfplaatsen aangetroffen kunnen worden en de status van voorkomen in Nederland. 
Daarnaast is met een kruis aangegeven welke potenties het onderzochte plangebied (en de nabije 
omgeving) voor de desbetreffende soort heeft. 

Tabel 5.0: Schematische weergave van het landschapsgebruik door vleermuizen.
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Gewone dwergvleermuis X X X X X A

Kleine dwergvleermuis X X X X ? ZZ 

Ruige dwergvleermuis X - - X X VA

Rosse vleermuis X X X X X VA

Laatvlieger X X X ? X A

Tweekleurige vleermuis X X X X X Z 

Gewone grootoorvleermuis X X X X X VA

Watervleermuis - X X X X A

Meervleermuis - X X X X Z 

Franjestaart X X X X X Z

Baardvleermuis X X X X X Z

*A = algemeen, VA = vrij algemeen, Z = zeldzaam, ZZ = zeer zeldzaam. 
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5.2 Resultaten velbezoeken 

Vleermuizen gebruiken in zijn algemeenheid een gebied voor verschillende functies: om te 
verblijven, te foerageren en/of als geleidend element. De belangrijkste verblijffuncties die in een 
gebied aanwezig kunnen zijn, zijn: kraamverblijfplaatsen, zomerverblijfplaatsen, 
paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. Dergelijke verblijfplaatsen zijn veelal verspreid over 
het betreffende gebied aanwezig en worden vaak maar gedurende enkele maanden van het jaar 
gebruikt. (Om die reden is onderzoek over de gehele actieve periode noodzakelijk.)  

Onderstaand is aangegeven of er verblijfplaatsen in het plangebied aanwezig zijn (paragraaf 5.2.1) 
en of er sprake is van essentieel foerageergebied en/of vliegroutes (paragraaf 5.2.2). 

5.2.1 Verblijfplaatsen in het plangebied 

Uit het onderzoek van 2018 is gebleken dat binnen het plangebied: 
 10 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn,  
 3 verschillende functies herbergen (zomer-, paar- en/of winterverblijf).  

De aanwezige zomer- en/of paarverblijfplaatsen zijn in gebruik door enkele vleermuizen (één á 
twee individuen per verblijf). Daarnaast is er één winterverblijfplaats aanwezig (deze wordt tevens 
gebruikt als paarverblijfplaats) waar meerdere vleermuizen vermoedelijk gebruik van maken. De 
winterverblijfplaats is in gebruik door circa 20 á 30 individuen van de gewone dwergvleermuis. De 
winterverblijfplaats is half augustus vastgesteld aan de hand van middennachtzwermen.  
Naast de tien verblijfplaatsen in het plangebied zijn twee verblijfplaatsen buiten het plangebied ( 
en buiten de invloedsfeer van het voornemen) vastgesteld. 

In het gebied zijn vanwege een eerder traject een aantal vleermuiskasten opgehangen. Vier 
verblijfplaatsen binnen het plangebied (van de tien in totaal) bevinden zich in deze kasten. De 
overige verblijfplaatsen (zes in totaal) betreffen opzichzelfstaande verblijfplaatsen. In onderstaand 
overzicht is het bovenstaande samengevat (zie Tabel 5.1). 

Tabel 5.1: Overzicht aanwezige verblijfplaatsen binnen het plangebied. 

Totaal aantal Type? Functie(s) 

10 verblijfplaatsen 

6 opzichzelfstaande 
verblijfplaatsen 

1 zomerverblijfplaats 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

3 paarverblijfplaatsen 

1 paar- en winterverblijfplaats 

4 verblijfplaatsen in kasten 
3 zomerverblijfplaatsen 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

In Figuur 5.1 zijn de locaties aangegeven van de vastgestelde verblijfplaatsen. Tevens is 
aangegeven wanneer welke functie op die locatie is vastgesteld.  

In Figuur 5.2 zijn foto’s van vijf verblijfplaatsen weergegeven. 
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# Type
Periode vaststellen functie verblijfplaatsen 

Totaal aantal verblijfplaatsen 
Juni Juli Augustus September

(X1) Vrij 1 Kraamverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats 
1 kraamverblijfplaats en 1 
paarverblijfplaats – buiten plangebied

(X2) Vrij 1 Paarverblijfplaats 
1 Paarverblijfplaats – buiten 
plangebied

K1.1* Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats

K1.2* Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats 

K2 Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats  

K3 Kast 1 Zomerverblijfplaats** 1 Paarverblijfplaats 
1 verblijfplaats (zowel in de zomer als 
in de paarperiode in gebruik) 

4 Vrij 1 Zomerverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats 
1 verblijfplaats (zowel in de zomer als 
in de paarperiode in gebruik)

5 Vrij 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats 

6 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

7 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

8 Vrij
1 winterverblijfplaats

(middennacht zwermen) 
1 Paarverblijfplaats 

1 verblijfplaats (zowel in de winter als 
in de paarperiode in gebruik)

9 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

10 verblijfplaatsen in het plangebied (locaties 2 -10)

- 3 verblijfplaatsen hebben meerdere functies; 
- 4 verblijfplaatsen zijn in kasten aanwezig;  
- 6 verblijfplaatsen betreffen opzichzelfstaande locaties (achter betimmeringen etc.). 

* De locaties K1.1 en K1.2 zijn beiden bevestigd aan één (dezelfde) achterwandplaat (zie ingevoegde afbeelding).

**Op deze locatie is zowel in juni als juli de zomerverblijfplaats aangetroffen.  

X2

K3

5

4

K2K.1.1 
K.1.2

Figuur 5.1: Aanduiding aangetroffen vleermuisverblijfplaatsen in fabrieksgebouwen. Het ‘Type’ duidt aan of het een verblijfplaats in een 

vleermuiskast betreft of dat het een opzichzelfstaande locatie is (‘vrij’) zoals achter betimmeringen of in de gevel. De verblijfplaatsen in kasten 

zijn met een ‘K’ aangeduid. De locaties met een ‘X’ liggen buiten het plangebied. 

6

7

8

9
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Verblijfplaats K2 (zomerverblijfplaats) Verblijfplaats 4 (zomer- en paarverblijfplaats)

Verblijfplaats 5 (zomerverblijfplaats) Verblijfplaats 8 (paar- en winterverblijfplaats)

Verblijfplaats K3 (zomer- en paarverblijfplaats)

Figuur 5.2: Aanduiding verblijfplaatsen K2, K3, 4, 5 en 8 met foto’s. 
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5.2.2 Foerageergebied en vliegroutes 

In het plangebied zijn geen vliegroutes vastgesteld tijdens het vleermuisonderzoek 2018. 

Tijdens alle veldbezoeken zijn wel foeragerende vleermuizen waargenomen. Het gaat hier steeds 
om 10 tot 15 gewone dwergvleermuizen. Daarnaast gaat het om enkele waarnemingen van de 
laatvlieger, rosse vleermuis, grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en een waarneming van een 
watervleermuis net buiten het plangebied. In Tabel 5.2 is een overzicht gegeven van alle 
foeragerende gewone dwergvleermuizen die tijdens de veldbezoeken zijn waargenomen. 

Tabel 5.2. Foeragerende dwergvleermuizen die tijdens de veldbezoeken ter inventarisatie van vleermuizen zijn 
waargenomen. 

Datum Tijd Aantal foeragerende vleermuizen 

22-05-2018 21.00-24.00
15 gewone dwergvleermuizen, 1 laatvlieger. 

(Net buiten het plangebied: 1 watervleermuis) 

08-06-2018 03.24-05.24 17 gewone dwergvleermuizen, 2 rosse vleermuis (overtrekkend). 

12-07-2018 21.52-00.30 14 gewone dwergvleermuizen, 1 laatvlieger, 4 rosse vleermuizen. 

15-08-2018 22.00-02.00
10 gewone dwergvleermuizen, 2 laatvliegers, 1 gewone 

grootoorvleermuis, 1 rosse vleermuis. 

06-09-2018 22.00-02.00
12 gewone dwergvleermuizen, 3 ruige dwergvleermuizen, 1 

grootoorvleermuis, 1 rosse vleermuis 

In en rond het plangebied zijn overal foeragerende vleermuizen te vinden. Van een soortenrijke en 
druk bezochte (essentiële) foerageerplek kan echter niet gesproken worden aangezien veel groen 
aanwezig is rondom en buiten het plangebied. 

In Figuur 5.3 is de globale verspreiding van foeragerende vleermuizen in en nabij het plangebied 
weergegeven. Om overzichtelijk en duidelijk te houden welke delen in het plangebied en de 
omgeving het meest door de vleermuizen zijn bezocht, zijn niet alle waarnemingen weergegeven.  

Figuur 5.3: Globale verspreiding van 
foeragerende vleermuizen die tijdens de 
veldbezoeken zijn waargenomen. De 
verspreiding is met stippen weergegeven. 
Gewone dwergvleermuis: gele stip; ruige 
dwergvleermuis: paarse stip; rosse vleermuis: 
rode stip; laatvlieger: groene stip; gewone 
grootoorvleermuis: witte stip; 
watervleermuis: blauwe stip. Bron 
achtergrond: Google Maps.
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6 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 5 uiteengezette bevindingen getoetst aan de Wet 
natuurbescherming en wordt ingegaan op de benodigde vervolgstappen ten aanzien van de Wet 
natuurbescherming.  

6.1 Verblijfplaatsen 

In de gebouwen van het fabrieksterrein zijn een aantal verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis (vermeld in artikel 3.5 Wnb) aanwezig. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen beschermd.  

6.2 Foerageergebied 

Naast de verblijfplaatsen zijn foeragerende vleermuizen waargenomen. Foerageergebied is 
beschermd als het van essentieel belang is voor het in stand houden van een vaste 
verblijfplaats(en). Dit is in zijn algemeenheid het geval als bij het verdwijnen van het 
foerageergebied de verblijfplaats ook zou verdwijnen. Alhoewel in het plangebied wel wordt 
gefoerageerd door vleermuizen, zal bij het verdwijnen daarvan geen verblijfplaatsen verloren 
gaan. Dit omdat er in de omgeving voldoende alternatief en bereikbaar foerageergebied aanwezig 
is (en blijft). Tevens zijn de aantallen foeragerende vleermuizen relatief laag. Er worden geen 
verbodsbepalingen van de Wnb overtreden in relatie tot foerageergebied van vleermuizen. 

6.3 Ontheffing aanvragen 

Als gevolg van de herinrichting van de locatie worden de verblijfplaatsen ‘beschadigd en vernield’. 
Dit is een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde verbodsbepaling (lid 4) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb 
(soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige 
staat van instandhouding te waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. 

In een separaat document wordt invulling gegeven aan deze mitigatie. Tevens wordt een 
ontheffing aangevraagd.  
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7 Conclusie 

De opdrachtgever is voornemens om de bedrijfspanden ter hoogte van Bergstraat 50 te Goirle te 
slopen. Uit de eerder opgestelde Natuurtoets (2017) is gebleken dat het plangebied mogelijk 
belangrijk leefgebied vormt van beschermde vleermuizen. 

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen staan vermeld op Bijlage IV van de Europese 
Habitatrichtlijn en vallen onder artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat ten 
aanzien van vleermuizen en hun essentiële leefgebied een aantal verbodsbepalingen zijn 
opgesteld. Om inzicht te krijgen in de effecten op vleermuizen als gevolg van de voorgenomen 
herontwikkeling binnen het plangebied, is in 2018 een nader onderzoek uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in het daadwerkelijke gebruik van het plangebied door vleermuizen. 

7.1 Ontheffing aanvragen 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een aantal verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis in de fabriekspanden aanwezig is. Gezien de aanwezigheid van deze 
voortplantings- en verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied, is er sprake van essentieel 
leefgebied binnen het plangebied. De sloop van de bebouwing zal leiden tot verstoring en 
vernietiging van de voortplantings- en verblijfplaatsen. Derhalve is sprake van een overtreding van 
de Wet natuurbescherming (artikel 3.5 lid 2 en 4) en dient een ontheffing aangevraagd te worden. 

7.2 Maatregelen nemen 

In het kader van het behouden van de staat van instandhouding van de soort en in het kader van 
de zorgplicht dienen maatregelen genomen te worden. Deze bestaan veelal uit het aanbieden van 
alternatieve verblijfplaatsen (tijdelijk en permanent) en uit het faseren van de werkzaamheden van 
het voornemen in ruimte en tijd.  

De uitwerking van de maatregelen vindt in separate documenten plaats en zal tevens onderdeel 
uitmaken van de ontheffingsaanvraag. 
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en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw en het terrein van Van Puijenbroek. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder 
teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse 
Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van 
Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de 
genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft 
de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting 
van de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand. Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van Van Puijenbroek; hierin 
zijn binnen dit (deel)gebied de begrenzingen van de rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in 
de ‘Groen-blauwe zone’ aangegeven.  

Voorliggend nader onderzoek gaat specifiek in op het gierzwaluwonderzoek dat in 2019 is 
uitgevoerd rondom de bebouwing binnen het fabrieksterrein (binnen het rood gearceerde terrein 
weergegeven in Figuur 1.1; zie ook Figuur 4.1 voor dit gebied).  

Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. In het rode gebied is rondom de bebouwing in 2019 onderzoek gedaan naar gierzwaluwen. 
De paarse arcering: verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe arcering: globaal 
gebied toekomstige Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone 
wordt in een later stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur 
indicatief.
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1.1.1 Kader  

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier één van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets en een Risicoscan voor 
het plangebied Van Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab; 2019). Uit de 
risicoscan is naar voren gekomen dat het plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van 
Puijenbroek) mogelijk broedlocaties bevat van gierzwaluwen. Gierzwaluwen zijn beschermd in het 
kader van de Wet natuurbescherming, hebben een jaarrond beschermd nest (ze staan vermeld op 
de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten’, LNV 2009) en staan vermeld in artikel 3.1.  

Indien het plangebied nesten bevat van gierzwaluwen dan heeft de ruimtelijke ingreep mogelijk 
consequenties voor deze soort en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming overtreden. Om deze reden is geadviseerd om een nader onderzoek uit te 
voeren naar de functionaliteit van het plangebied voor de gierzwaluw. In voorliggende rapportage 
zijn de resultaten van het nader onderzoek beschreven.  

In Figuur 4.1 is het gebied aangegeven waar in 2019 onderzoek is uitgevoerd en waar voorliggend 
document betrekking op heeft.  

1.2 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het inzichtelijk maken van de resultaten van het nader 
onderzoek gierzwaluw, of verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden 
en of er een noodzaak is tot het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming – 
onderdeel soorten.  

1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgezet: 
 Allereerst wordt in Hoofdstuk 2 het voornemen beschreven. 
 In Hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming – 

soortbescherming beschreven. Hier wordt aan getoetst in voorliggend document. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de methodiek van het gierzwaluwonderzoek. 
 In Hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 
 In Hoofdstuk 6 vindt de toetsing en beoordeling plaats van de in Hoofdstuk 5 

gepresenteerde bevindingen.   
 Hoofdstuk 7 geeft de conclusies. 



Nader onderzoek gierzwaluw 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek, fabrieksterrein 
projectnummer 407072.101 
16 juli 2019  
VP Grondexploitatie B.V. 

Blad 3 van 11 

2 Voornemen 

Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Hierbij ligt de focus op de deellocatie van het fabrieksterrein; de ‘Rode ontwikkelingen’. Deellocatie 
‘Rode ontwikkelingen’ behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied relevant 
voor voorliggend document is in Figuur 1.2 rood omkaderd. 

2.1 Ontwikkeling 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren 
en natuur samen gaan. Zie ook Figuur 2.1 voor een impressie van de toekomstige stedelijke 
inrichting (visie tekening). 

Voor deze locatie is een theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 
Voor de ontwikkeling wordt een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Een aantal 
monumentale gebouwen en voorgevels blijft behouden. De monumentale gebouwen op het 
voormalige fabrieksterrein worden intern omgebouwd tot kantoren, lokale bedrijvigheid en/of 
woningen (zie Figuur 2.2). De herontwikkeling op de stedelijke locatie wordt in één keer 
uitgevoerd. De huidige bebouwing wordt geamoveerd en het gebied wordt in één keer 
gerealiseerd. Daarnaast wordt de Leij verlegd (binnen de Groen blauwe-zone). Vervolgens wordt 
de omgeving ingericht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied.   

Figuur 2.1: Globale impressie 
stedelijke inrichting (rood 
omkaderd)(Bron: 
Kuipercompagnons, 8-10-
2018).
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Figuur 2.2: De te behouden en intern aan te passen gebouwen zijn rood omkaderd (Bron: Kuipercompagnons, 

8-10-2018). Paars zijn de gebouwen omkaderd waarvan enkel de gevel behouden blijft.
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3 Wettelijk kader 

3.1 Algemeen 

In de voorliggende toetsing wordt ingegaan op de bescherming van gierzwaluwen verankerd in de 
Wet natuurbescherming. Hier zal in Hoofdstuk 6 aan getoetst worden. 

3.2 Wnb - soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief Bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

Gierzwaluwen zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Hieronder worden de 
verbodsbepalingen uit de Wnb behorende bij dit artikel uiteengezet.  

3.2.1 Gierzwaluw: soorten van de Vogelrichtlijn 

Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Voor een 
aantal vogelsoorten geldt dit laatste verbod niet indien de storing niet van wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt. Onderstaand staan de 
verbodsbepalingen uit de Wnb uiteengezet. 

Het nest van de gierzwaluw is – in tegenstelling tot vele andere nesten – het hele jaar beschermd. 
De gierzwaluw staat vermeld op de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelsoorten’
(LNV, 2009). Middels categorieën wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarrond beschermde 
nesten (categorie 1 t/m 4). De gierzwaluw behoort tot categorie 2: koloniebroeders. Deze nesten 
zijn het hele jaar (en dus niet alleen tijdens het broedseizoen) beschermd aangezien 
koloniebroeders elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast en 
afhankelijk van bebouwing zijn.  

Artikel 3.1 Wet natuurbescherming (Vogelrichtlijn)
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. 
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3.2.2 Ontheffingsplicht 

Indien bij het voornemen een nest wordt aangetast dat jaarrond beschermd is en de effecten niet 
volledig gemitigeerd kunnen worden, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden bij het 
bevoegd gezag. In dit geval de provincie Nood-Brabant. Om bij voorliggend voornemen inzichtelijk 
te krijgen of dit aan de orde is, is voorliggend onderzoek uitgevoerd. De ‘grond’ waarop een 
ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie (1-3). Voor de gierzwaluw staat de mogelijke 
ontheffingsgronden vermeld in artikel 3.3 van de Wnb.   

3.2.3 Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in 
dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. 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. Wanneer dergelijke 
handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid 
kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er 
dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om 
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor 
elke soort en elk individu in Nederland. 
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4 Methode 

Met betrekking tot het onderzoek naar de gierzwaluw is gewerkt volgens de methode zoals die is 
omschreven in het kennisdocument “Gierzwaluw” (BIJ12, 2017). Voor het inventariseren van de 
gierzwaluw zijn in de periode 15 mei – 15 juli 2019 drie veldbezoeken uitgevoerd met 
tussenliggende periodes van minimaal 10 dagen (zie Tabel 4.1). Eén bezoek heeft plaatsgevonden 
tussen 20 juni en 7 juli (wanneer de jongen aanwezig zijn). De inventarisaties bestonden uit 
avondronden tijdens rustige weersomstandigheden, vanaf twee uur voor zonsondergang tot 
zonsondergang. Deze bezoeken zijn respectievelijk door één en twee keer door twee ecologen 
van Antea Group uitgevoerd. Hierdoor is over het hele terrein een goed beeld verkregen van de 
aanwezigheid voor gierzwaluwen.  

Tabel 4.1. Data terreinbezoeken en omstandigheden. 

Datum Tijd Weer 

20-05-2019 19:30 – 21:30 17 graden Celsius bewolkt, windkracht 3 

17-06-2019 20:00 – 22:00 25 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 2 

01-07-2019 20:00-22:15 17 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 3 

Onderstaand (Figuur 4.1) is het gebied aangegeven waar in 2019 onderzoek is uitgevoerd en waar 
voorliggend document betrekking op heeft. Tijdens het onderzoek lag de focus op de oudere 
panden. De nieuwe en gerenoveerde fabriekshallen (rood gearceerd in het figuur) voldoen niet 
aan de biotoopeisen die de gierzwaluw aan zijn nestlocatie stelt. Er zijn geen kieren en/of holtes 
aanwezig waar de soort in kan broeden. Tijdens de inventarisatie is er telkens voor gezorgd dat de 
relevante gebouwen duidelijk zichtbaar waren zodat er per avond een overzicht verkregen kon 
worden van het gebruik van het hele gebied. 

Figuur 4.1: Aanduiding onderzocht gebied in 2019. (Bron ondergrond: Globespotter, 2018). Het gearceerde 
gebied betreffen nieuwe gebouwen die geen geschikte nestplaatsen herbergen voor de gierzwaluw.  
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5 Resultaten 

Op basis van het nader onderzoek is in het plangebied het volgende vastgesteld: 

 één nestplaats van de gierzwaluw. 

De locatie bevindt zich aan de noordzijde van het fabrieksterrein, in het kantoorpand aan de 
Bergstraat. De locatie is in Figuur 5.1 aangegeven met een ster. Deze nestplaats werd tijdens 
ieder bezoek gebruikt door de gierzwaluw. De aanwezige (mest)sporen op die locatie duiden hier 
ook op.  

Tijdens de bezoeken zijn geen andere gierzwaluwen waargenomen die een binding hadden met 
het plangebied. Tijdens de bezoeken zijn maximaal drie gierzwaluwen waargenomen die laag 
over het gebied vlogen. Deze zijn niet invliegend waargenomen en de individuen vlogen door 
naar het gebied ten noordwesten van het plangebied. Mogelijk hebben deze (en andere 
gierzwaluwen die boven het plangebied vlogen) een binding met het gebied ten noordwesten (en 
op enige afstand) van het plangebied. Hier zijn in de woonwijk meerdere gierzwaluwen 
laagvliegend en ‘gierend’ waargenomen.  

Figuur 5.1: Locatie binnen het plangebied waar één nestplaats van de gierzwaluw is aangetroffen (ster; Bron 
ondergrond: Globespotter).
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6 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden bevindingen getoetst aan de Wet natuurbescherming en wordt ingegaan 
op de benodigde vervolgstappen ten aanzien van de Wet natuurbescherming.  

6.1 Effecten op de verblijfplaats 

In het kantoorgebouw aan de Bergstraat is één nestplaats van de gierzwaluw vastgesteld. De 
overige panden in het plangebied hebben geen essentiële waarde of functie voor gierzwaluwen. 
In het kader van de Wet natuurbescherming zijn gierzwaluwnesten beschermd (artikel 3.1 Wnb, 
jaarrond beschermd nest) en zijn bij effecten vervolgstappen aan de orde.  

Het pand waar de gierzwaluw in is vastgesteld zal naar waarschijnlijkheid intern aangepast worden 
en van functie veranderen (van kantoorfunctie naar bedrijvigheid en appartementen). De gevel 
blijft behouden. Momenteel is het nog onduidelijk wanneer er precies in het pand gewerkt wordt. 
Hierdoor is het niet onmogelijk dat er ook tijdens het broedseizoen gewerkt wordt en dat er dan 
verstoring kan plaatsvinden op de soort (door de verbouwingswerkzaamheden). Ook zijn er op het 
gehele bedrijventerrein voor een langere periode werkzaamheden aan de gang die rondom het 
kantoorpand voor een verstoorde zone kunnen zorgen. Effecten zijn hierdoor niet op voorhand uit 
te sluiten.  

6.2 Ontheffing aanvragen 

Als gevolg van de herinrichting van de locatie kan een in gebruik zijnde nest verstoord worden en 
zijn functie verliezen. Dit is een overtreding van artikel 3.1 (lid 2 en 4) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb 
(soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige 
staat van instandhouding te waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. 

In een separaat document wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan deze mitigatie. 
Tevens wordt een ontheffing aangevraagd.  
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7 Conclusies 

De opdrachtgever is voornemens om het plangebied ter hoogte van Bergstraat 50 te Goirle her in 
ter richten en de aanwezige bebouwing te slopen, te renoveren en/of te vernieuwen. Uit eerdere 
gegevens is gebleken dat er in het plangebied mogelijk nestplaatsen aanwezig zijn van 
gierzwaluwen. 

Het nest van de gierzwaluw is – in tegenstelling tot vele andere nesten – het hele jaar beschermd. 
De gierzwaluw staat vermeld op de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelsoorten’ (LNV, 
2009) en valt onder artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat ten aanzien van 
gierzwaluwen en hun nesten een aantal verbodsbepalingen is opgesteld. Om inzicht te krijgen in 
de effecten op gierzwaluwen als gevolg van de voorgenomen herontwikkeling binnen het 
plangebied, is in 2019 een nader onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke 
gebruik van het plangebied door de gierzwaluw.  

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er één nest van de gierzwaluw aanwezig is aan de 
rand van het plangebied. Het betreft een nest in het kantoorpand aan de Bergstraat.  

7.1 Ontheffing aanvragen 

De werkzaamheden die in het plangebied plaatsvinden kunnen in het worst case-scenario in het 
broedseizoen van de soort (april-augustus) leiden tot verstoring en functieverlies van het nest. 
Aangezien op voorhand niet uit te sluiten is dat een dergelijk effect optreedt (aangezien niet uit te 
sluiten is dat er gewerkt wordt in deze periode), is er mogelijk sprake van een overtreding van de 
Wet natuurbescherming (artikel 3.1 lid 2 en 4) en dient er uit voorzorg een ontheffing aangevraagd 
te worden. 

7.2 Maatregelen nemen 

In het kader van het behouden van de gunstige staat van instandhouding van de soort en in het 
kader van de zorgplicht dienen maatregelen genomen te worden. Deze bestaan veelal uit het 
aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen (tijdelijk en permanent) en uit het faseren van de 
werkzaamheden van het voornemen in ruimte en tijd.  

De uitwerking van de maatregelen vindt in separate documenten plaats en zal tevens onderdeel 
uitmaken van de ontheffingsaanvraag. 



Nader onderzoek gierzwaluw 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek, fabrieksterrein 
projectnummer 407072.101 
16 juli 2019  
VP Grondexploitatie B.V. 

Blad 11 van 11 

8 Bronnen 

Antea Group, 2019. Risicoscan Wet natuurbescherming Zuidrand Goirle - Van Puijenbroek 
Aanvullende soorteninventarisatie. 

BIJ12, 2017. Kennisdocument gierzwaluw. 



Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 

E. info@anteagroup.com 

www.anteagroup.nl 

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 



 

Bijlage 41  Ontheffingsaanvraag

3460  



Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet 
natuurbescherming

Bosbeekjuffer, gewone dwergvleermuis en 
wezel

projectnummer 0407072.101 

definitief revisie 00 

14 mei 2019 

Activiteitenplan: Woningbouw 
Van Puijenbroek (Zuidrand 

Goirle)





Inhoudsopgave Blz.

1 Algemene gegevens 2
1.1 Aanvrager 2

1.2 Contactpersoon / adviseur 2

1.3 Naam van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 2

1.4 Locatie van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 2

1.5 Beschrijving van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en): 4

1.5.1 Deellocatie Rode ontwikkelingen 4

1.5.2 Deellocatie Groen-blauwe zone 9

1.5.3 Relatie met de verbodsbepalingen 12

1.6 Periode waarbinnen de activiteiten plaatsvinden: 14

1.7 Werken volgens een gedragscode: 14

1.8 Eerder verleende ontheffing of omgevingsvergunning inclusief vvgb voor soorten: 14

2 Aanwezige beschermde soorten 15
2.1 Soorten 15

3 Soorten en verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming 21
3.1 Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd? 21

3.2 Ecologische inventarisatie 21

4 Belangen en doel 25
4.1 Op grond van welk wettelijk belang wordt een ontheffing aangevraagd? 25

4.2 Motivering wettelijk belang(en) in relatie tot de activiteit 25

5 Andere bevredigende oplossingen (alternatieven) 30

6 Mitigatie 34
6.1 Worden er maatregelen getroffen die het effect van uw initiatief op een of meerder soorten 

verzachten? 34

6.2 Mitigerende maatregelen 34

6.2.1 Bosbeekjuffer 34

6.2.2 Gewone dwergvleermuis 38

6.2.2.1 Maatregelen voorafgaand 38

6.2.2.2 Maatregelen tijdens werkzaamheden 45

6.2.2.3 Maatregelen nieuwe situatie 45

6.2.3 Wezel en steenmarter 50

6.2.3.1 Maatregelen voorafgaand 50

6.2.3.2 Maatregelen tijdens werkzaamheden 51

6.2.4 Zorgvuldig handelen en algemene zorgplicht 52

7 (Gunstige) staat van instandhouding van de betreffende soorten 54



7.1 Bosbeekjuffer 54

7.1.1 Huidige staat van instandhouding 54

7.1.2 Functies plangebied 54

7.1.3 Populatie omgeving 54

7.1.4 Effecten door voornemen 55

7.1.5 Conclusie: geen afbreuk van SvI 55

7.2 Gewone dwergvleermuis 56

7.2.1 Huidige staat van instandhouding en populatie omgeving 56

7.2.2 Functies plangebied 56

7.2.3 Effecten door voornemen 56

7.2.4 Conclusie: geen afbreuk van SvI 57

7.3 Wezel en steenmarter 57

7.3.1 Huidige staat van instandhouding en populatieomvang 57

7.3.2 Functies plangebied 58

7.3.3 Effecten door voornemen 58

7.3.4 Conclusie: geen afbreuk van SvI 59

8 Literatuur 60

Bijlagen 

Bijlage 1: Stedenbouwkundige plankaart 

Bijlage 2: Nader onderzoeken 

Bijlage 3: Natuurtoetsen 

Bijlage 4: Prioritering woningbouwlocaties 2016 

Bijlage 5: Transformatiekader Zuidrand Goirle 

Bijlage 6: Vleermuistoren 

Bijlage 7: Planningsoverzicht maatregelen in relatie tot de soorten en het 

voornemen 



Figuur 1-0. Begrenzing plangebied (rood omlijnd). Bron luchtfoto: Globespotter, 2018. 
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1 Algemene gegevens 

1.1 Aanvrager 

Aanvrager: Van Puijenbroek
Naam voorletters(s): A.R. 
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats): 

Bergstraat Bergstraat 2828
5051 HC 
Goirle Goirle 

Telefoonnummer:013 530 81 20 
Berichtenbox naam: - 
BSN-nummer: - 
E-mailadres: info@vpexplolitatie.eu
Bedrijf / organisatie (indien aan de orde): VP Grondexploitatie b.v.
KvK-nummer: 54113830 
UBN (uniek bedrijfsnummer): - 

1.2 Contactpersoon / adviseur  

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode en plaats): 
M. Scholten /L.C. Smitskamp 
Beneluxweg 125 
4904 SJ Oosterhout  
Postbus 40  
4900 AA Oosterhout 

Telefoonnummer: 06 12 96 50 94 / 06 21 16 46 86 
E-mailadres: mattijs.scholten@anteagroup.com / linda.smitskamp@anteagroup.com

1.3 Naam van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 

Woningbouw Van Puijenbroek en inrichting Groen-blauwe zone (Zuidrand Goirle) 

1.4 Locatie van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode, plaats en gemeente) / omschrijving locatie (indien 
locatie niet gekoppeld is aan een huisadres): 
Bergstraat 50 
5051 HC Goirle (Gemeente Goirle) 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle is een groot fabrieksterrein aanwezig, te weten het HaVeP 
terrein (in eigendom van VP Exploitatie N.V.), waar textiel werd geproduceerd. Op het terrein van 
de voormalige bedrijven en directe omgeving, wordt nieuwbouw gerealiseerd (hierna ook wel: de 
rode ontwikkeling). Aansluitend op dit gebied liggen agrarische gronden die in eigendom zijn van 
VP Grondexploitatie B.V. danwel Van Puijenbroek Landbouw B.V. Daarnaast zijn nog eigendomen 
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aanwezig van Waterschap De Dommel, stichting De Runne (Thebe) en de gemeente Goirle. Deze 
terreinen zullen worden heringericht ten behoeve van het ecologische- en hydrologische systeem 
(de Groen-blauwe zone). Zie voor een nadere beschrijving paragraaf 1.5. De ontwikkeling maakt 
onderdeel uit van de totale ontwikkeling van de Zuidrand Goirle. 

Voorliggend Activiteitenplan heeft betrekking op de nieuwbouw op het HaVeP-terrein, de 
nieuwbouw op een deel van de agrarische gronden daarachter en op de herinrichting van de 
Groen-blauwe zone (de beekverlegging en natte inrichting). Zie voor de globale ligging ten opzichte 
van Goirle Figuur 1.1 en Figuur 1.0 en Figuur 1.2 voor de nauwkeurige aanduiding. 

Kadastrale gegevens: 

Perceel Eigendom (recht van) 

B 4265 Waterschap De Dommel 

B 4738 Waterschap De Dommel 

B 5108 VP Grondexploitatie B.V.  

B 5258 VP Grondexploitatie B.V.  

B 5259 Gemeente Goirle 

B 6125 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6126 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6128 Gemeente Goirle 

B 6204 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6205 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6433 Stichting De Runne 

B 6603 VP Exploitatie N.V.

B 6996 VP Grondexploitatie B.V. 

I 67 Waterschap De Dommel 

I 88 Van Puijenbroek Landbouw B.V. 

I 90 Gemeente Goirle 

I 227 VP Grondexploitatie B.V.  

I 228 VP Grondexploitatie B.V.  

I 229 Van Puijenbroek Landbouw B.V.
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Figuur 1-1. Begrenzing plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van Goirle en de omgeving. Bron luchtfoto: 
Globespotter, 2018.  

1.5 Beschrijving van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en): 

Geef hieronder een gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen activiteit(en)/ 
ontwikkelingen.
Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in de deellocatie ‘Rode ontwikkelingen’ (paragraaf 1.5.1) en 
deellocatie ‘Groen-blauwe zone’ (paragraaf 1.5.2). Zie Figuur 1-2 voor de ligging van de deellocaties 
in het plangebied. 

1.5.1 Deellocatie Rode ontwikkelingen 

Deellocatie Rode ontwikkelingen behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied 
is in Figuur 1-2 aangegeven met rode en paarse arcering. 

Goirle
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Figuur 1-2. Aanduiding plangebied van voorliggende ontheffingsaanvraag (rode streeplijn). De rode en paarse 
arcering:  globaal gebied rode ontwikkelingen. De paarse arcering: realisatie woningen en verplaatsing beek. 
De groen-blauwe arcering: globaal gebied toekomstige Groen-blauwe zone met verlegde beek. N.B. de 
precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone wordt in een later stadium gespecificeerd. De 
aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief. Zie ook de verbeelding in Figuur 1-3.

Ontwikkeling 
De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center.  
Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de 
fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige 
werkzaamheden concentreren op een nieuwe locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar 
een gebied waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. 
Voor deze locatie is een theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 
Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Leij verlegd (zie ook volgende paragraaf). Vervolgens wordt de omgeving inricht als ruim 
opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. Zie ook Figuur 1.3 en Bijlage 1 voor 
een impressie van de toekomstige stedelijke inrichting (stedenbouwkundig plan) en de schetsen in 
Figuur 1-4. Niet alle gebouwen worden volledig gesloopt; enkele blijven behouden en/of wordt de 
gevel behouden. In Figuur 1.5 zijn deze gebouwen aangegeven. 
Als gevolg van de nieuwe inrichting worden een aantal aanwezige bomen gekapt. In Figuur 1-6 zijn 
de te kappen bomen aangegeven (open cirkels). De bomen langs het Kerklaantje, de bomen bij de 
Vloeder, de bomen in de tuin van Huize Anna en de bomen langs de Molendijk (met uitzondering 
van enkele bomen ter plaatse van de te verleggen beek) blijven gehandhaafd. Zoals te zien is in de 
tekening worden er ten behoeve van de inrichting ook een aantal bomen ter plaatse van de 
herinrichting behouden (donker groene bomen) en worden nieuwe bomen aangeplant (aanduiding 
door middel van groene cirkels). 

Tuin van 
Huize 
Anna 

Textielfabriek 
HaVeP

Buitengebied 
(toekomstige Groen-blauwe zone) 



Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
14 mei 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Blad 6 van 62 

Figuur 1-3. Stedenbouwkundig plan van de Rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de Groen-blauw zone. (Bron: KuiperCompagnon, 15-
03-2019). 

Bergstraat 

Tuin van 
Huize Anna
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Figuur 1-4. De te behouden gebouwen zijn paars omkaderd. Rood zijn de gebouwen omkaderd waarvan enkel de gevel behouden blijft. (Bron: 
Kuipercompagnons, 15-03-2019).  
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Figuur 1-5. Stedenbouwkundige schetsen plan van de Rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de Groen-blauw zone. Het plangebied is 
aangegeven met rode gestreepte belijning (Bron: KuiperCompagnon, 15-03-2019).

Bergstraat 

Tuin van Huize Anna 

Bergstraat 

Tuin van Huize Anna
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Figuur 1-6. Aanduiding te kappen bomen (open cirkels) als gevolg van de inrichting van het gebied door stedenlijke inrichting. De nieuw
aan te planten bomen zijn tevens in het nieuw te ontwikkelen gebied aangegeven. Bron: Stedenbouwkundig plan, 2019. 
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1.5.2 Deellocatie Groen-blauwe zone  

Deellocatie Groen-blauwe zone behelst het terrein waar de beekverlegging en de 
natuurontwikkeling plaatsvindt. Het gebied is in Figuur 1.5 nader aangegeven. In de huidige situatie 
is hier naast de aanwezige beek, voornamelijk agrarische grond aanwezig (Zie ook Figuur 1.0).  

In het plan van de rode ontwikkeling gaat er een gebied dat is aangewezen als NNN (in Brabant 

‘Natuurnetwerk Brabant’ geheten; NNB) verloren. Ten zuiden van de Oude Leij, op de agrarische 

gronden in eigendom van Van Puijenbroek, is er de mogelijkheid om het NNB te herbegrenzen 

(aansluitend op reeds bestaande NNB) en verder uit te breiden. Deze herbegrenzing en uitbreiding 

van het NNB behoort (samen met de beekverlegging) tot de ontwikkeling van de Groen-blauwe 

zone binnen het plangebied.  

Naast de herbegrenzing van het NNB, behoren ook de ontwikkelingen aan de waterloop de Nieuwe 

Leij en de voorgestelde waterberging tot de ontwikkelingen binnen de Groen-blauwe zone. De 

waterloop de Nieuwe Leij krijgt deels een andere begrenzing, een nieuwe inrichting en zal 

natuurlijker worden ingepast in het landschap.  

Beschrijving toekomstige NNB Groen blauwe-zone 
In de Groen-blauwe zone komen de volgende elementen terug: Nieuwe Leij (verlegde beek), Oude 

Leij (beek), Nat ruigteveld, Vochtig hooiland en Loofbos (droog tot vochtig). De ligging van deze 

elementen is in Figuur 1-6 weergegeven. Vervolgens worden de elementen hieronder toegelicht.  

Figuur 1-7. Aanduiding beoogde inrichting Groen-blauwe zone binnen globale plangrenzen. (Bron: Antea 
Group/Kruitkok, 2017). 

In een separaat traject wordt in samenwerking met de provincie de herbegrenzing en de 
nieuwe aanwijzing als NNB in het gebied geregeld. Hiervoor zijn rapporten opgesteld in relatie 
tot de inrichting, herbegrenzing, ontwerp en beheer. In voorliggend rapport worden de 
resultaten – indien relevant – van de voorgenoemde rapporten opgenomen. 
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Nieuwe Leij 
De Nieuwe Leij zal in de nieuwe situatie beter voldoen aan de KRW-eisen (onder andere op het 
gebied van de sleutelfactoren stroomsnelheid, beschaduwing en waterkwaliteit). De Nieuwe Leij 
krijgt een andere ligging in het landschap dan in de huidige situatie. De beek krijgt een meer 
meanderend karakter met een flauw hellend winterbed en ligt deels verder richting het noorden 
dan in de huidige situatie. De wens is om bij de herinrichting een zomer- en winterbed-profiel te 
realiseren, waarmee de situatie voor de sleutelfactoren beter wordt.  

Door het flauw hellend winterbed vormt de beek meer één geheel met het landschap. 
Beschaduwing van de beek zal op verschillende locaties plaatsvinden door vegetatie op het 
zuidelijke winterbed; deze zullen natuurlijk ontstaan en zal op een bepaald deel worden 
aangeplant ten behoeve van de bosbeekjuffer. Het zomerprofiel zal een aantal meters breed zijn. 
Door schaduwwerking wordt begroeiing in het stroomprofiel lokaal beperkt. Aan de noordzijde 
zullen ook enkele bomen aanwezig zijn (onder meer op de locatie van het wooneiland). 
Beschaduwing van een waterloop heeft tevens positieve effecten op de plaatselijke 
omstandigheden. Schaduw is belangrijk voor de temperatuurregulatie van water vanwege de 
verwarmende invloed van direct zonlicht op het water. Zo ontstaat ter plaatse van schaduw een 
lagere watertemperatuur wat zorgt voor meer zuurstof in het water. Dit bevordert de 
aanwezigheid en omstandigheden voor waterfauna. Ook profiteren libellensoorten, zoals de 
bosbeekjuffer, van schaduwrijke en houtige omstandigheden.  
Het flauw hellende winterbed vormt een geleidelijke overgang van water naar land, waardoor er 
variatie is in waterdiepten. Dit geeft variatie in groeiomstandigheden zodat een diversiteit aan 
oeverplanten, waterplanten en diersoorten kan voorkomen. Oeverplanten groeien op drassige 
bodem en in ondiep water langs de watergang. Verschillende soorten oeverplanten stellen elk hun 
eigen eisen aan de plek waar ze groeien. Voor de vestiging van oeverplanten is een zogenaamde 
plas-dras zone op de overgang van land naar water belangrijk. Een geleidelijke overgang van land 
naar water bevordert de diversiteit aan plantensoorten en vergroot de ecologische waterkwaliteit. 
Ook voor dieren die zowel in het water en op het land leven zoals amfibieën en enkele zoogdieren 
is een geleidelijke overgang van water naar land gewenst om het verplaatsen tussen water en 
oever mogelijk te maken. 

Een gevarieerde begroeiing van oever en watergang en een grote diversiteit aan waterdieren en 
vissen zijn indicatoren voor een goede ecologische waterkwaliteit. Vissen gebruiken 
oevervegetatie om er in te paaien, jonge vissen groeien op tussen oevervegetatie en vinden er hun 
voedsel. Hout op de oevers (door wortelvorming) creëert holtes welke schuilmogelijkheden biedt 
voor onder andere vissen. Ook macrofauna gebruikt hout en/of vegetatie als schuilplaats en als 
voedselbron. Voor vogels vormt oevervegetatie een schuilplaats, stengels en bladeren worden 
gebruikt als nestmateriaal. Waterdieren zoals libellen gebruiken de vegetatie om uit het water te 
kunnen kruipen en te verpoppen. Voor verschillende landinsecten, kleine zoogdieren en amfibieën 
is de oever een belangrijk leefgebied. De aanwezigheid van vegetatie vormt de basis van het 
ecosysteem in en om het water. Lokaal kan de aanwezigheid van een flauw hellend winterbed ook 
zorgen voor een verbetering van de fysischchemische waterkwaliteit, door invangen van slib, 
verminderen van zwevend stof, verbeteren van de zuurstofhuishouding en de opname en 
omzetting van voedingsstoffen in het water. 

De beek krijgt een flauw hellend winterbed aan de zuidzijde (1:7 – 1:10). Zie Figuur 1-7 voor het 
principemodel van de Nieuwe Leij. In Figuur 1-8 is een vergelijking weergegeven van het huidige 
dwarsprofiel en het toekomstige profiel van de Nieuwe Leij.  
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Figuur 1-8. Principeprofiel Nieuwe Leij. 

Figuur 1-9. Vergelijking profiel huidige (blauw lijn) en toekomstige situatie (oranje lijn). 

Bij de Vloeder is een vispassage aanwezig. Bij de verlegging van de Nieuwe Leij zal deze locatie niet 
worden beïnvloed door de graafwerkzaamheden. Enkele meters stroomafwaarts start de 
verlegging van de Nieuwe Leij pas; zodoende wordt de vispassage niet aangetast en blijft deze in 
functie behouden. De Leij blijft passeerbaar voor vis. 

Oude Leij 
De aanwezige Oude Leij heeft in de huidige situatie steile oevers en draineert het landbouwgebied. 
In de toekomstige situatie is het niet langer gewenst om het ondiepe grondwater af te vangen en 
af te voeren. Om dit te bereiken wordt de Oude Leij bovenstrooms van de duiker naar Beekse Dijk 
afgedamd om deze te laten verlanden. In de watergang zijn in de huidige situatie geen beschermde 
diersoorten vastgesteld. De oevers worden in de toekomstige situatie (flauw) afgegraven zodat de 
Oude Leij een ondieper karakter krijgt ten opzichte van de omgeving. Tevens zal de Oude Leij 
afgekoppeld worden van de aanvoerende watergang; dit water wordt in de toekomstige situatie 
aan de zuidzijde van de Groen-blauwe zone geleid (zie ook Figuur 1-4). De consequentie hiervan is 
dat de Oude Leij een verland karakter krijgt waarbij de wateraanvoering beperkt wordt (de lokale 
hydrologische situatie beperkt zich tot regenwater en grondwater).  

Nat ruigteveld 
Nat ruigteveld zal met name rondom de beeklopen tot ontwikkeling komen. Het natuurbeheertype 

bestaat hier uit een mozaïek van (vochtige) ruigte, struweel en een flauw hellend beekdal met 

verspreid enkele poelen. Het natuurbeheertype ontstaat op de noordelijke oevers van de Nieuwe 

Leij. De zuidelijke oevers van de Nieuwe Leij, tegenover het Moleneiland, worden ontwikkeld tot 

vochtig hooiland.  
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De begroeiing varieert vanaf hier, afhankelijk van de invloeden van de Nieuwe Leij, van open water 

met riet of biezen tot grond begroeid met zeggen, lisdodde, riet en kruiden op in hoge mate 

hydrologisch beïnvloede bodems. Verschillende hoge grassen als riet en rietgras, grote zeggen, 

biezen, russen en galigaan kunnen ontstaan. Natte natuur (zoals nat ruigteveld) is van groot belang 

voor vogels, libellen, amfibieën en enkele zoogdieren.  

Poelen 
Meerdere nieuwe poelen zijn voorzien rondom de verlegde Nieuwe Leij. Onder andere waar de 

huidige Nieuwe Leij haar loop heeft, kunnen de diepere delen na omlegging benut worden voor 

poelen. De gewenste GHG is bij de poelen tussen 0,2 en 0,4 m –mv. en de GLG tussen 1,0 en 1,2 m 

-mv.. 

Vochtig hooiland 
Ten zuiden van de Nieuwe Leij tegenover het Moleneiland centraal in het plangebied en in het 

oosten van de Groen-blauwe zone (tegen het Kerklaantje aan) is Vochtig hooiland voorzien. De 

vegetatie die hier kan ontstaan betreft allerlei verbonden van graslandvegetaties. Dit geldt voor 

alle percelen waar een deel van de bouwvoor wordt verwijderd. Binnen dit type wordt een beheer 

gevoerd van maaien van de vegetatie en afvoeren van het maaisel, gevolgd door nabeweiding. De 

vegetatie zal zich ontwikkelen in de gradiënt van zuid naar noord afnemende voedselrijkdom en 

toenemende invloed van het grondwater. Dicht bij de beek is naar verwachting sprake van 

periodieke inundatie vanuit de beek. In vochtig hooiland komen overgangen naar grote 

zeggenvegetaties en ruigten met moerasspirea voor. Lokaal kan opslag plaatsvinden van 

wilgenstruwelen. Deze elementen zijn van belang voor vlinders of struweelvogels. 

Loofbos (droog tot vochtig) 
Bos wordt teruggebracht op de locaties met een hogere ligging en aansluitend op bestaand bos 

zodat het nieuwe bos onderdeel vormt van een grotere boseenheid. Aan de oostzijde zal het 

bosgebied aansluiten op het zuidelijk gelegen bosgebied. Het bosgebied dat in het plangebied 

gerealiseerd wordt zal eveneens een karakter krijgen dat varieert tussen droog (door de hoogte 

ligging) en nat (periodiek door de invloed van de beek) karakter krijgen. 

Door de relatieve drogere ligging in verhouding met de omgeving is de verwachting dat dit bos zal 

bestaan uit loofbos dat aansluit bij de aanwezige boskarakteristieken van de omgeving.  

De bosbeplanting parallel aan de Vosserijten krijgt een tweedelig karakter: een deel aan de noord 

en zuidzijde met een relatief hoog opgaand en gesloten karakter en een opener gedeelte met lage 

struik- en boomvegetatie zodat een gevarieerd bos ontstaat waarbij tevens een zichtlijn richting 

het noordwesten wordt gecreëerd. Nabij de Nieuwe Leij kunnen bij gepast beheer boomsoorten 

meer gerelateerd aan de hydrologische invloeden van de Nieuwe Leij ontstaan.  

In dergelijke bossen zullen al relatief snel makkelijk koloniserende sporenplanten en vogels 

aanwezig zijn. Tevens kunnen vruchtdragende struiken tot stand komen die voedsel bieden voor 

verschillende vogels en kleine zoogdieren. Door snelle groei en sterfte kan binnen afzienbare tijd 

een gevarieerde bosstructuur ontstaan, met veel dood hout en een weelderige struiklaag en 

bodemvegetatie. Onder andere dood hout levert een geschikt leefgebied op voor spechten en 

mogelijk boombewonende vleermuizen. 

1.5.3 Relatie met de verbodsbepalingen 

Onderstaand zijn de relevante activiteiten weergegeven en de bijbehorende soorten die hierdoor 
beïnvloed worden. De soorten waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd zijn onderstreept. 
Voor de overige soorten geldt dat de effecten dermate worden gemitigeerd en/of dat middels een 
goedgekeurde gedragscode gewerkt kan worden.  
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Met name de activiteiten die plaatsvinden ten behoeve van de rode ontwikkeling (de nieuwbouw) 
heeft een effect op soorten die beschermd zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. 
Onderstaand zijn de relevante activiteiten weergegeven en de bijbehorende soorten die hierdoor 
beïnvloed worden. De soorten waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd zijn onderstreept. 

Sloop fabriekspanden/gebouwen 
- Gewone dwergvleermuis. In de gebouwen in het plangebied is een aantal verblijfplaatsen 

aanwezig van de gewone dwergvleermuis. Deze worden door de sloop van de bebouwing 
beschadigd en vernield. Dit is een overtreding van artikel 3.5, lid 4 van de Wet 
natuurbescherming (Wnb). 

- Kerkuil. In een fabriekshal op het terrein van HaVeP is een rustplaats van de kerkuil 
aanwezig (een voortplantingsplaats is niet vastgesteld; deze is voor een aantal jaren in de 
St Jan kerk aanwezig. Pers comm. Uilenwerkgroep Uylenspiegel Goirle-Riel). Omdat 
onduidelijk is of deze rustplaats bijdraagt aan de functionaliteit van de 
voortplantingsplaats van de kerkuil, worden voor de zekerheid maatregelen genomen om 
in de omgeving een impuls te geven aan het leefgebied van de soort (met name door de 
inrichting van de Groen-blauwe zone als optimaal foerageergebied voor de soort. Er wordt 
vanuit gegaan dat er geen verbodsbepalingen overtreden worden aangezien de 
plaatselijke nestplaats behouden blijft. Het nieuw in te richten gebied draagt bij aan het 
jaaggebied van de kerkuil. Bij de werkzaamheden worden tevens maatregelen getroffen 
in het kader van de Zorgplicht waardoor verstoring op de kerkuil wordt voorkomen (zie 
ook Hoofdstuk 6).

Bouwrijp maken gronden HaVeP terrein  
- Wezel. In het braamstruweel op het HaVeP-terrein is één voortplantingsplaats van de 

wezel aanwezig. Door de herinrichting van het terrein wordt het braamstruweel 
verwijderd en de verblijfplaats beschadigd en vernield. Dit is een overtreding van artikel 
3.10, lid 1b van de Wet natuurbescherming (Wnb). Echter is het aan te tasten gebied 
relevant voor de soort zeker kleiner dan 1 ha. (verwacht wordt dat de soort de tuin van 
Huize Anna gebruikt, alsook de bosschages en beschutte terreinen in het buitengebied 
ten zuiden van de locatie; deze blijven nagenoeg onaangetast). Volgens de Handreiking 
kleine marters Noord-Brabant (Bouwens, 2018) is het dan niet noodzakelijk om een 
ontheffing aan te vragen. De soort wordt toch meegenomen in voorliggende 
ontheffingsaanvraag om aan te geven hoe om gegaan wordt met marterachtigen in het 
gebied;

- Steenmarter. Achter het elektriciteitshuisje is één voortplantingsplaats van de 
steenmarter aanwezig (nabij de vegetatie). Door de herinrichting van het terrein wordt 
het braamstruweel verwijderd en de verblijfplaats beschadigd en vernield.  Voor de soort 
en voor onder andere ten behoeve van de wezel wordt nieuw leefgebied aangelegd. Voor 
de steenmarter – alsook voor de overige beschermde soorten – wordt een werkprotocol 
opgesteld waaraan de aannemer zich bij de werkzaamheden aan moet houden. Hiertoe 
behoren (ook) zorgplicht maatregelen zoals het werken buiten de kwetsbare seizoenen.

Verlegging Leij ten behoeve van nieuwbouw en herinrichting beekdal 
- Bosbeekjuffer. Het beschaduwde deel van de Nieuwe Leij vormt leefgebied voor de 

bosbeekjuffer. Als gevolg van de verlegging van de Nieuwe Leij  wordt leefgebied van de 
bosbeekjuffer tijdelijk ‘beschadigd en vernield’. De mogelijkheid bestaat dat de individuen 
tevens worden gedood. Dit is een overtreding van de in artikel 3.10 gestelde 
verbodsbepalingen (lid 1a en b) van de Wet natuurbescherming. 

- Vleermuizen. Grenzend aan de tuin van Huize Anna met de Nieuwe Leij is een vliegroute 
aanwezig. Deze vliegroute maakt onderdeel uit van een grotere vliegroute die langs de 
Nieuwe Leij loopt. De vliegroute wordt voornamelijk door de gewone dwergvleermuis 
gebruikt. Er worden maatregelen getroffen zodat vleermuizen in het plangebied altijd en 
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blijvend een vliegroute kunnen volgen. Bij de werkzaamheden in het plangebied worden 
tevens maatregelen getroffen in het kader van de Zorgplicht (zie ook Hoofdstuk 6). 
Zodoende worden overtredingen van de genoemde verbodsbepalingen voorkomen. 

Op basis van het bovenstaande (sloop, bouwrijp maken en verleggen Nieuwe Leij) wordt in deze 
ontheffingsaanvraag, een ontheffing aangevraagd voor de:  

 bosbeekjuffer (art 3.10),  
 de gewone dwergvleermuis (verblijfplaats; artikel 3.5) en 
 de wezel en steenmarter (artikel 3.10). 

1.6 Periode waarbinnen de activiteiten plaatsvinden: 

Vul hieronder de periode in waarbinnen de activiteit(en) of ontwikkeling en bijbehorende 
handelingen worden uitgevoerd: 
Startdatum: 1 augustus 2020 
Einddatum: 31 juli 2025 

De werkzaamheden die van invloed zijn op de huidige biotopen van de beschermde soorten 
worden in gang gezet wanneer de ontheffing Wet natuurbescherming is verleend en wanneer alle 
mitigerende maatregelen die voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn, zijn 
uitgevoerd.  

Vul hieronder de periode in waarbinnen u een ontheffing nodig heeft: 
Startdatum: 1 augustus 2020 
Einddatum: 31 juli 2025 

Wijkt deze periode af van de onder 1.6 aangegeven periode van activiteiten/ontwikkeling? 
Nee. 

1.7 Werken volgens een gedragscode: 

Worden er werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een door de Staatssecretaris van EZ 
vastgestelde gedragscode? 
Ja. Er zal een geldige gedragscode gekozen worden die het meeste aansluit bij de activiteiten in het 
plangebied. 

1.8 Eerder verleende ontheffing of omgevingsvergunning inclusief vvgb voor 
soorten: 

Is er eerder een ontheffing of toestemming verleend door RVO of een ander overheidsorgaan voor 
dezelfde werkzaamheden of activiteiten? 
Nee. 
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2 Aanwezige beschermde soorten 

Geef hieronder aan welke beschermde soorten aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de 
activiteit(en) waarvoor u de ontheffing aanvraagt: 
Binnen het plangebied is (essentieel leefgebied van) de bosbeekjuffer, wezel, steenmarter en 
gewone dwergvleermuis beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Voor 
deze soorten wordt ontheffing aangevraagd. Overtredingen op verbodsbepalingen bij overige 
soorten worden in het plangebied niet verwacht (zie onderdeel 1.5 en de rapportages van de nader 
onderzoeken Antea Group, 2017 en 2019) aangezien het plangebied geen essentieel leefgebied of 
verblijfplaats vormt en de soorten voldoende leefgebied in de omgeving hebben. De nader 
onderzoeken zijn in Bijlage 2a en 2b bijgevoegd. Voorafgaand aan de nader onderzoeken is een 
Natuurtoets (Antea Group, 2017a) uitgevoerd op basis waarvan een aantal soorten zijn uitgesloten 
(zie Bijlage 3a en 3b voor de rapportage). 

2.1 Soorten  
Zie voor alle onderzoeksresultaten Bijlage 2ab en 4ab. Onderstaand worden kort de relevante 
resultaten toegelicht van de soorten waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. 

Beschrijf samengevat de resultaten van de ecologische inventarisatie 
Soort(en) | Nederlandse en wetenschappelijke naam: 

 Bosbeekjuffer Calopteryx virgo;

 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus; 

 Wezel (Mustela nivalis) en steenmarter (Martes foina). 

Functie(s) van het plangebied voor de soort(en): 
Bosbeekjuffer 
Een deel van de Nieuwe Leij (aan de zuidzijde van de tuin van Huize Anna) wordt gebruikt als 
leefgebied van de bosbeekjuffer (zie ook Bijlage 2b). Zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren 
zijn waargenomen (circa maximaal vijf exemplaren zijn per bezoek waargenomen; zie paragraaf 
3.2 voor de onderzoeksdata). Zie Figuur 2-1 voor de locatie waar geschikt leefgebied van de soort 
aanwezig is. Over een lengte van circa 50 meter is het gebied relatief veel beschaduwd; hier zijn 
de meeste individuen van de bosbeekjuffer aanwezig (zie kaart hieronder).  De overige lengte van 
de beek in het plangebied betreft een relatief open gebied, welke niet voldoet aan het leefgebied 
van de soort. Hier zijn ook niet tot nauwelijks individuen van de soort waargenomen. 

Figuur 2-1. Aanduiding meest gebruikte deel van de Nieuwe Leij door de bosbeekjuffer. Langs de overige deel 
van de beek zijn tevens enkele individuen aangetroffen; echter is het merendeel van de individuen aanwezig 
in het meest beschaduwde deel aangegeven in dit figuur. 
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Gewone dwergvleermuis 
Verblijfplaatsen 
Uit het nader onderzoek van 2018 (Antea Group, 2018b) is gebleken dat binnen het plangebied: 

 10 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn,  
 3 verschillende functies herbergen (zomer-, paar- en/of winterverblijf).  

In het gebied zijn 4 zomerverblijfplaatsen, 3 paarverblijfplaatsen, 2 zomer- en paarverblijfplaatsen 
en 1 paar- en winterverblijfplaatsen De aanwezige zomer- en/of paarverblijfplaatsen zijn in gebruik 
door enkele vleermuizen (één á twee individuen per verblijf). Daarnaast is er één 
winterverblijfplaats aanwezig (deze wordt tevens gebruikt als paarverblijfplaats) waar meerdere 
vleermuizen vermoedelijk gebruik van maken. De winterverblijfplaats is in gebruik door circa 20 á 
30 individuen van de gewone dwergvleermuis. De winterverblijfplaats is half augustus vastgesteld 
aan de hand van middennachtzwermen.  

In het gebied zijn begin 2018 een aantal vleermuiskasten opgehangen (proactief vanwege een 
planfasering die nu is losgelaten), zie de afbeelding bij figuur 2.2 van twee van deze kasten. Vier 
verblijfplaatsen binnen het plangebied (van de tien in totaal) bevinden zich in deze kasten. Deze 
verblijfplaatsen worden nu ook meegenomen in de mitigatieopgave. De overige verblijfplaatsen 
(zes in totaal) betreffen opzichzelfstaande verblijfplaatsen. In onderstaand overzicht is het 
bovenstaande samengevat (zie Tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Overzicht aanwezige verblijfplaatsen binnen het plangebied. 

Totaal aantal Type? Functie(s) 

10 verblijfplaatsen 

6 opzichzelfstaande 
verblijfplaatsen 

1 zomerverblijfplaats 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

3 paarverblijfplaatsen 

1 paar- en winterverblijfplaats 

4 verblijfplaatsen in kasten 
3 zomerverblijfplaatsen 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

In Figuur 2.2 zijn de locaties aangegeven van de vastgestelde verblijfplaatsen. Tevens is 
aangegeven wanneer welke functie op die locatie is vastgesteld. (Eén verblijfplaats is buiten het 
gebied van de nieuwbouw vastgesteld, deze is aangegeven op de kaart met een X2) 

In het Nader onderzoek (Antea Group 2018b) zijn foto’s van vijf verblijfplaatsen weergegeven. Voor 
de verblijfplaatsen geldt dat niet met zekerheid vast te stellen is waar de vleermuizen exact 
toegang tot de gebouwen hebben. 
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# Type
Periode vaststellen functie verblijfplaatsen 

Totaal aantal verblijfplaatsen 
Juni Juli Augustus September

(X1) Vrij 1 Kraamverblijfplaats* 1 Paarverblijfplaats 
1 kraamverblijfplaats en 1 
paarverblijfplaats – buiten plangebied

(X2) Vrij 1 Paarverblijfplaats 
1 Paarverblijfplaats – buiten 
plangebied

K1.1** Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats

K1.2** Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats 

K2 Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats  

K3 Kast 1 Zomerverblijfplaats*** 1 Paarverblijfplaats 
1 verblijfplaats (zowel in de zomer als 
in de paarperiode in gebruik) 

4 Vrij 1 Zomerverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats 
1 verblijfplaats (zowel in de zomer als 
in de paarperiode in gebruik)

5 Vrij 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats 

6 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

7 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

8 Vrij
1 winterverblijfplaats

(middennacht zwermen) 
1 Paarverblijfplaats 

1 verblijfplaats (zowel in de winter als 
in de paarperiode in gebruik)

9 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

10 verblijfplaatsen in het plangebied (locaties 2 -10)

- 3 verblijfplaatsen hebben meerdere functies; 
- 4 verblijfplaatsen zijn in kasten aanwezig;  
- 6 verblijfplaatsen betreffen opzichzelfstaande locaties (achter betimmeringen etc.). 

* Het kraamverblijf bevindt zich in de nok op de noordzijde van het pand.

** De locaties K1.1 en K1.2 zijn beiden bevestigd aan één (dezelfde) achterwandplaat (zie ingevoegde afbeelding).

***Op deze locatie is zowel in juni als juli de zomerverblijfplaats aangetroffen.  

X2

K3

5

4

K2K.1.1 
K.1.2

Figuur 2-2. Aanduiding aangetroffen vleermuisverblijfplaatsen in fabrieksgebouwen. Het ‘Type’ duidt aan of het een verblijfplaats in een 

vleermuiskast betreft of dat het een opzichzelfstaande locatie is (‘vrij’) zoals achter betimmeringen of in de gevel. De verblijfplaatsen in kasten 

zijn met een ‘K’ aangeduid. De locaties met een ‘X’ liggen buiten het plangebied. 

6

7

8

9

X1

vleermuiskasten 
(aangeboden begin 2018), 
nu in gebruik 
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Vliegroute 
Langs de beek de Nieuwe Leij en de boomlanen richting het landgoed Gorp en Rovert trekken 
relatief veel vleermuizen met name gewone dwergvleermuizen en Myotis soorten (waarschijnlijk 
watervleermuis). Dit is middels het vleermuisonderzoek van 2017 vastgesteld (zie Tabel 3-1 en 
Bijlage 2b). In de zomerperiode kan er zeker gesproken worden van een veel gebruikte vliegroute. 
De route is aangegeven met een gele pijl in Figuur 2-3. Gezien het groene karakter van de 
vliegroute en gezien het gegeven dat dit één van de weinige verbindingen is van oost naar west in 
de nabijheid van gebouwen (waar de verblijfplaatsen in aanwezig zijn), is hier sprake van een 
belangrijke verbinding. (Zie voor de activiteiten in de groen-blauwe zone ook onderstaande 
uiteenzetting van aantallen in het tekstkader.). Overige routes waar vleermuizen langs vliegen 
(maar niet veelvuldig en niet door veel verschillende soorten) betreffen de gestreepte gele pijlen 
in Figuur 2-3. 

Deze verbindende functie blijft behouden gedurende de aanleg en in de permanente situatie van 
het gebied. Zie ook Hoofdstuk 6 voor de toekomstige inrichting van het gebied met daarin terug 
komend belangrijke functies voor vleermuizen (verblijfplaatsen en het geschikt houden van de 
vliegroute). 

Figuur 2-3. Locaties vastgestelde vliegroute, langs de beek en langs de bomenrijen van het Kerklaantje en de 
Molendijk (gele pijl). Daarnaast zijn ook langs-vliegende en foeragerende vleermuizen langs de met stippellijn 
aangegeven pijlen waargenomen (niet talrijk of divers in soorten; niet essentieel). 

In het nader onderzoek (Antea Group, 2019 en 2017; Bijlage 2a en 2b) zijn de overige functies van 
het plangebied voor vleermuizen beschreven. In voorliggend document zijn enkel de meest 
belangrijke functies en soorten benoemd (zijnde de verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis). 
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Wezel en steenmarter 
Nabij de gebouwen van het HaVeP terrein (het braamstruweel aan de zijde van de Nieuwe Leij) is 
zeer waarschijnlijk een verblijfplaats van de wezel aanwezig. Ook i shier een verblijfplaats van de 
steenmarter aanwezig. Het groen binnen het plangebied alsook de vegetatie in de omgeving wordt 
gebruikt als foerageergebied door de soort (zoals Huize Anna) en de ondervegetatie van de 
bomenrijen richting het zuiden en westen. Zie Figuur 2-4 voor de verblijfplaats. 

Foeragerende en langstrekkende vleermuizen in Groen-blauwe zone 
Tijdens het bezoek in juni 2017 zijn in de avond 27 foeragerende gewone dwergvleermuizen, één 
foeragerende laatvlieger, twee foeragerende grootoorvleermuizen en drie foeragerende rosse 
vleermuizen waargenomen. Tijdens het ochtendbezoek in juni 2017 zijn twintig foeragerende en 
doortrekkende gewone dwergvleermuizen, twee overtrekkende rosse vleermuizen en drie 
langstrekkende grootoorvleermuizen richting de kerk waargenomen. 

Tijdens het avondbezoek in juli 2017 zijn achttien foeragerende gewone dwergvleermuizen, één 
foeragerende laatvlieger, vier foeragerende grootoorvleermuizen en vijf foeragerende water- of 
baardvleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede avondbezoek in juli zijn de volgende 
vleermuizen foeragerend waargenomen: 36 gewone dwergvleermuizen, drie rosse vleermuizen, 
acht laatvliegers en veertien water- of baardvleermuizen. Tijdens het laatste avondbezoek in juli 
zijn de volgende vleermuizen foeragerend waargenomen: 29 gewone dwergvleermuizen, drie 
rosse vleermuizen, acht laatvliegers, 21 water- of baardvleermuizen en vier grootoorvleermuizen. 

Tijdens het eerste ochtendbezoek in juli 2017 zijn zestien foeragerende gewone 
dwergvleermuizen, één foeragerende laatvlieger, één foeragerende ruige dwergvleermuis en drie 
foeragerende rosse vleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede ochtendbezoek in juli zijn 16 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en 7 foeragerende water- of baardvleermuizen 
waargenomen. 

Tijdens het eerste avondbezoek van augustus 2017 zijn de volgende vleermuizen foeragerend en 
voorbijtrekkend waargenomen middels de luisterbox: zestig gewone dwergvleermuizen en/of 
baard- of meervleermuizen en twee laatvliegers. Tijdens het tweede avondbezoek in augustus zijn 
de volgende vleermuizen foeragerend/voorbijtrekkend waargenomen middels de luisterbox: 73 
gewone dwergvleermuizen/ gewone dwergvleermuizen en/of baard- of meervleermuizen, twee 
rosse vleermuizen en 34 laatvliegers. Tijdens het ochtendbezoek in augustus zijn de volgende 
vleermuizen foeragerend waargenomen: 16 gewone dwergvleermuizen, één rosse vleermuis, twee 
laatvliegers, zeven grootoorvleermuizen en 18 baard- of meervleermuizen. 

Tijdens het eerste avondbezoek in september 2016 zijn vier foeragerende baard- of 
meervleermuizen, één foeragerende watervleermuis, één foeragerende rosse vleermuis, één 
foeragerende grootoorvleermuis, één foeragerende ruige dwergvleermuis en 16 foeragerende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede avondbezoek in september zijn 12 
foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen, drie foeragerende grootoorvleermuizen 
en twee foeragerende baard- of meervleermuizen
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Figuur 2-4. Locaties aangetroffen wezel- (oranje stip) en steenmarterverblijfplaats (rode stip). 

Soorten vastgesteld op basis van welke informatie: 
De soorten zijn vastgesteld op basis van bureau-onderzoek, wildcamera-onderzoek en 
verschillende veldonderzoeken (zie ook paragraaf 3.2). De methodiek is daarnaast ook uitgebreid 
beschreven in Hoofdstuk 2 van de nader onderzoeken (Antea Group, 2017, 2019). 

Totale periode (in maanden) van het jaar waarin de soorten aanwezig is en de Kritische periode (in 
maanden) van het jaar waarin de soort aanwezig is: 

Bosbeekjuffer 
De bosbeekjuffer is waargenomen tijdens de vliegperiode in de periode juni-augustus 2017. 
Mogelijk zijn in het plangebied ook larven aanwezig (tevens stroomafwaarts, buiten het 
plangebied). 

Gewone dwergveermuis
De gewone dwergvleermuis is het hele jaar aanwezig in het plangebied, naar verwachting in 
wisselende aantallen. De meeste aantallen zijn in de winterperiode aanwezig (verwacht wordt 20 
á 30 individuen) in de geconstateerde verblijfplaats. Mogelijk worden de zomer- en 
paarverblijfplaats ook als verblijfplaats in de winter gebruikt zolang de temperatuur niet te laag 
wordt (BIJ12, 2017; niet zijnde massaverblijfplaats). 

Wezel en steenmarter 
Waarschijnlijk is de wezel en steenmarter het hele jaar aanwezig, waarbij de periode van 
voortplanting (15 maart – 1 september) het meest kritisch is voor de soorten. 
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3 Soorten en verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming 

3.1 Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd? 

Soort en verbodsbepaling
Bosbeekjuffer: Artikel 3.10 Wnb 

Lid 1a. Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij 
deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 
Lid 1b. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als 
bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

Gewone dwergvleermuis: Artikel 3.5 Wnb 
Lid 2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
Lid 4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in 
het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

Wezel en steenmarter: Artikel 3.10 Wnb
Lid 1b. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als 
bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3.2 Ecologische inventarisatie 

Bovenstaand heeft u aangegeven voor welke soorten mogelijk een verbodsbepaling wordt 
overtreden. Geef hieronder een verantwoording van het onderzoek dat naar de effectbepaling van 
de activiteit is gedaan. 

Wie heeft de inventarisatie uitgevoerd? Naam adviesbureau of deskundige: 
Het nader onderzoek in 2016, 2017 en 2018 naar onder andere1 vleermuizen is uitgevoerd door de 
heer J.J. de Graaf van H.D.G. Ecologisch Veldwerk. Tijdens dit vleermuisonderzoek is het terrein 
met meerdere personen onderzocht. Het onderzoek in 2017 naar kleine marterachtigen is 
uitgevoerd door Adviesbureau E.C.O.logisch.  
De inventarisatiegegevens zijn vervolgens verwerkt door een ecoloog van Antea Group. De 
uitwerking in de rapportage is in de Bijlage van voorliggend document weergegeven (Bijlage 2a en 
2b). 

Heeft deze persoon voor de aangevraagde werkzaamheden in combinatie met de betreffende 
soorten aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van soortspecifieke ecologie? 
Het veldwerk is uitgevoerd door H.D.G. Ecologisch Veldwerk en Adviesbureau E.C.O.logisch. Beide 
partijen hebben veel aantoonbare ervaring met o.a. vleermuisonderzoek en cameravallen (voor 
steenmarter en kleine marterachtigen). De uitwerking van de veldbevindingen is uitgevoerd door 
ervaren ecologen van Antea Group. Antea Group is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 

Wanneer heeft de inventarisatie plaatsgevonden? 
Gezien de lange doorlooptijd van het voornemen zijn er de afgelopen jaren meerdere ecologische 
onderzoeken in het plangebied uitgevoerd. Onderstaand is in een tabel aangegeven welke 
onderzoeken waar hebben plaatsgevonden. Concluderend kan gesteld worden dat het hele 
plangebied actueel op beschermde natuurwaarden is onderzocht.  

1 Naast vleermuizen is tijdens het nader onderzoek, onderzoek uitgevoerd naar jaarrond beschermde nesten ( uilen, overige 

roofvogels en vinpootsalamander). Er is in het plangebied geen essentieel leefgebied van deze soorten aangetoond. Zie ook 
Antea Group, 2017
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Tabel 3.1. Overzicht uitgevoerde onderzoeken in het plangebied.  

Productnaam Datum Type Locatie Kader Uitvoeringsperiode onderzoek

Natuurtoets Zuidrand 
Goirle - Ontwikkeling Van 
Puijenbroek 
Toetsing aan 
natuurwetgeving

27-11-2017 Natuurtoets 

Van Puijenbroek  
(tuin Huize Anna, 
Moleneiland, 
zuidwesten 
weilanden HaVeP) 

Wnb (alle soorten) 12 & 14 juli 2016 

Natuurtoets Zuidrand 
Goirle - Groen-blauw 
Toetsing aan de 
natuurwetgeving

27-11-2017 Natuurtoets Groen-blauwe zone Wnb (alle soorten) 7 juli 2016 

Nader onderzoek 
vleermuizen Goirle. 
Textielfabriek te Goirle.

1-4-2015 
Natuurtoets 
/ Nader 
onderzoek 

HaVeP 
fabrieksterrein 

Flora- en faunawet 
(alle soorten) 

juni - september 2014 

Ecologisch nader 
onderzoek - Zuidrand 
Goirle - Ontwikkeling Van 
Puijenbroek en de Groen-
blauwe zone, Onderzoek in 
het kader van de Wet 
natuurbescherming

27-11-2017*
Nader 
onderzoek 

Van Puijenbroek en 
Groen-blauwe zone 

eekhoorn,  
vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest,  
vleermuizen,  
kleine marterachtigen, 
steenmarter,  
vinpootsalamander  
bosbeekjuffer 

Vleermuizen (HaVeP) 
26-06-2014 t/m 20-09-2014 

Vleermuizen (Gbzone)  
5-9-2016 t/m 14-8-2017  

Steenmarter  
10-08-2017 t/m 17-10-2017  

Jrb kerkuil (HaVep)  
13-4-2016 t/m 12-7-2016;  

Jrb uilen (Gbzone)  
16-3-2017 t/m 12-6-2017  

Eekhoorn  
05-09-2017 t/m 14-08-2017 

Vinpootsalamander  
16-03-2017 t/m 17-07-2017 

Bosbeekjuffer  
16-06-2017 t/m 14-08-2017  

Kleine marterachtigen  
10-08-2017 t/m 17-10-2017 

Nader onderzoek 
vleermuizen Zuidrand 
Goirle - Ontwikkeling Van 
Puijenbroek, 
Fabrieksterrein, Onderzoek 
in het kader van de Wet 
natuurbescherming

13-02-2019 
Nader 
onderzoek 

HaVeP 
fabrieksterrein 

Vleermuizen 
Vleermuizen  
22-05-2018 t/m 06-09-2018 

*In het Ecologisch nader onderzoek van 2017 staan gegevens over een gedateerd vleermuisonderzoek uit 2014 
vermeld. Dit onderzoek is niet meer geldig en is om die reden geactualiseerd in 2018. De actualisatie van het 
vleermuisonderzoek is gerapporteerd in het onderzoek Antea Group, 2019 (Nader onderzoek vleermuizen 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek, Fabrieksterrein, 13-02-2019).
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In Tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de onderzoeksdata en de bijbehorende omstandigheden 
van de meest recent en actuele onderzoeken (zie ook de nader onderzoeken in Bijlage 2a en 2b 
voor een beschrijving van de bezoeken). In de nader onderzoeken zijn de resultaten van de 
onderzoeken uiteengezet (Bijlage 2ab). In Hoofdstuk 2 van voorliggend document zijn de 
belangrijkste bevindingen van de onderzoeken uiteengezet. 

Vleermuizen 
Het vleermuisonderzoek heeft conform het vleermuisprotocol 2013 en 2017 plaatsgevonden. 
Telkens is er voor gezorgd dat er een duidelijk overzicht verkregen was van het plangebied en is 
met meerdere personen geïnventariseerd. 

Bosbeekjuffer 
De bosbeekjuffer is vastgesteld in de zomer (tijdens de vliegtijd) van 2017. 

Kleine marterachtigen 
Het onderzoek naar de kleine marterachtigen is uitgevoerd in de periode augustus tot en met 
oktober 2017. 

N.B. De methode van het onderzoek naar kleine marterachtigen wijkt af van het huidige protocol 
omdat deze ten tijde van het onderzoek nog niet beschikbaar was. Het onderzoek naar 
marterachtigen vond in het plangebied plaats vanaf augustus 2017 tot en met oktober 2017; het 
definitieve document met richtlijnen kwam pas eind oktober 2017 beschikbaar. Er is gewerkt 
volgens het op dat moment meest leidende inventarisatieprotocol, namelijk: Bouwens S., 2017, 
Concept Handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming. Bureau van de 
Zoogdiervereniging, Nijmegen. De richtlijnen uit dat document zijn opgevolgd.  

Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanwezigheid van de kleine marterachtigen in het 
plangebied zijn de cameravallen en wezelcamera’s uiteindelijk 10 weken actief geweest (van 10 
augustus 2017 tot en met 17 oktober 2017), waarbij deze tweewekelijks zijn uitgelezen. In Figuur 
2-2 van het Nader onderzoek (zie Bijlage 2a, Antea Group, 2017) zijn de cameraposities in het veld 
aangegeven. Hier is geschikt biotoop voor de soorten aanwezig.  

Doordat de camera’s geplaatst waren bij de meest potentiele ‘tref’locaties van de soorten (bij 
dichte vegetatie en nabij wissels) zijn deze camera’s niet verplaatst. Enkel zijn af en toe batterijen 
vervangen om de camera’s draaiende te houden. De gekozen onderzoeksperiode (half augustus 
tot en met half oktober) is gebaseerd op het voortplantingsseizoen daar vlak voor. De 
populatiegrootte zou rond augustus - september het grootst moeten zijn (door aanwas nieuwe 
dieren), waardoor de waarneemkans ook vergroot wordt. Daarnaast gaan deze dieren zwerven 
waardoor de trefkans eveneens verhoogd wordt. Om deze redenen is gekozen voor deze 
methodiek voor het onderzoek naar marterachtigen. Door deze uitgangspunten in combinatie met 
de waarnemingen die gedaan zijn in het veld, wordt een voldoende beeld van de verspreiding 
weergeven.  
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Tabel 3.2. Overzicht tijdstip en omstandigheden veldbezoeken. HaVeP = gebouwen bij het HaVeP terrein, HA 
= tuin van Huize Anna, GBz = Groen-blauwe zone; V=vleermuizen; KM = kleine marterachtigen, B = 
bosbeekjuffer. 

Datum Deelgebied Soort(groep) Tijd °C Wind Neerslag Bewolking 

05-9-2016 HA, GBz V 21.00-03.00 15°C stil droog 0% 

29-9-2016 HA, GBz V 20.30-02.30 14°C ZW-1 droog 100% 

16-6-2017 HA, GBz V, B 22.00-24.30 13°C stil droog 0% 

17-6-2017 HA, GBz V, B 03.30-05.15 14°C stil droog 100% 

08-7-2017 HA, GBz V, B 22.00-24.15 16°C stil droog 0% 

09-7-2017 HA, GBz V, B 03.15-05.15 12°C stil droog 0% 

27-7-2017 HA, GBz V, B 21.30-24.00 18°C stil droog 100% 

28-7-2017 HA, GBz V, B 04.00-05.45 14°C ZW-1 droog 100% 

31-7-2017 HA, GBz V, B 21.30-23.45 18°C stil droog 100% 

01-8-2017 HA, GBz V, B 04.00-06.00 15°C stil droog 100% 

07-8-2017 HA, GBz V, B 21.00-23.00 18°C NNO-1 droog 50% 

10-8-2017 HaVeP HA, GBz KM - 16°C 2 droog 100% 

14-8-2017 HA, GBz V, B 21.00-22.30 18°C stil droog 0% 

31-8-2017 HaVeP HA, GBz KM - 18°C 2 droog 80% 

15-9-2017 HaVeP HA, GBz KM - 14°C 2 droog 50 – 80% 

17-10-2017 HaVeP HA, GBz KM - 14°C 2 droog 80% 

22-5-2018 HaVeP V 21.00-24.00 16°C O-1 Droog 100% 

08-6-2018 HaVeP V 03.24-05.24 15°C stil Droog 100% 

12-7-2018 HaVeP V 21.52-00.30 16°C N-1 Droog 10% 

15-8-2018 HaVeP V 22.00-02.00 16°C ZW-1 Droog Onbewolkt 

06-9-2018 HaVeP V 22.00-02.00 13°C stil Droog 60% 
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4 Belangen en doel 

4.1 Op grond van welk wettelijk belang wordt een ontheffing aangevraagd? 

Onderstaand is voor de relevante soorten aangegeven op basis van welke belangen een ontheffing 
aangevraagd kan worden 

 De gewone dwergvleermuis valt onder artikel 3.5 en staat vermeld in bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn. De ontheffing wordt aangevraagd op grond van  

o het belang voor de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van 
de instandhouding van de natuurlijke habitats (art. 3.8. lid 5a1 Wet 
natuurbescherming) en  

o het belang voor de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten (art. 3.8. lid 5b3 Wet natuurbescherming). 

 De wezel, steenmarter en de bosbeekjuffer vallen onder artikel 3.10. De ontheffing wordt 
aanvullend op bovenstaande belangen aangevraagd in het kader van:  

o de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige 
bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied 
of het gebouwde (art. 3.10 lid 2a Wet natuurbescherming). 

4.2 Motivering wettelijk belang(en) in relatie tot de activiteit 

Motiveer waarom de activiteit(en) de/het wettelijke belang(en) dient/dienen, zoals dit is 
aangegeven bij 4.1: 

De insteek van Zuidrand Goirle als geheel is om de zuidrand van Goirle een stevige impuls te geven, 
de kansen van het gebied voor het dorp en het omliggende landschap te verzilveren en de 
belangrijke historische verhalen van dit gebied een duurzame nieuwe betekenis te geven. Dit alles 
om niet alleen de bestaande waarden zoveel mogelijk te kunnen behouden, maar vooral ook om 
nieuwe waarden (waaronder ecologisch) toe te voegen voor de komende generaties. 

Openbare veiligheid 
Zoals ook onder de alternatievenafweging (in Hoofdstuk 5) is aangegeven, verkeren de aanwezige 
gebouwen in het plangebied van Van Puijenbroek in een wisselende staat. Geconstateerd is dat 
een aantal aspecten een bedreiging vormen voor de technische staat van de gebouwen op het 
terrein. Dit zijn de constructiewijze met roestend ijzer in het metselwerk en het rottende houtwerk 
door langdurige lekkage. Om deze redenen is een herinrichting van de gebouwen/het terrein een 
vereiste om een veilige en leefbare (woon)omgeving te creëren.   

Inrichting Groen blauwe-zone (belang i.h.k.v. voor het milieu wezenlijke gunstige effecten & 
bescherming flora en fauna) 
Met het voornemen in het plangebied worden niet alleen doelen van de initiatiefnemers/de 
marktpartijen gerealiseerd (woningbehoefte), maar de ontwikkelingen in het plangebied leveren 
ook een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale biodiversiteit. Dit wordt gedragen door de 
beleidsdoelen vanuit verschillende overheden waarbij natuur en water een belangrijke rol hebben 
in het plan. Deze zijn hieronder opgesomd: 

- Beekherstel van de Nieuwe Leij en Oude Leij (invulling geven aan Kader Richtlijn Water 
doelen en streefbeelden); 

- Realisatie van nog niet ontwikkelde NNB (invulling geven aan de ambitiebeheertypen); 
- Stimuleren van de biodiversiteit in het gebied; 
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- Natuurlijk Water: De Nieuwe Leij krijgt een natuurlijke loop met een smallere 
zomerbedding en meer meanders waardoor ze sneller zal stromen. ‘s Winters is er meer 
ruimte in het profiel van de beek door de flauwe wintertaluds. Kleine en grote dieren 
verplaatsen zich ongehinderd over de natuurlijk ingerichte oevers van de Nieuwe Leij. 
Langs de beek is hiervoor een brede zone ingericht, waar diersoorten de rust en ruimte 
krijgen om te migreren tussen de al bestaande natuurgebieden; 

- Droge Voeten: Veiligheid is gegarandeerd. In geval van (extreem) hoogwater houdt de 
Nieuwe Leij voldoende afvoer- en bergingscapaciteit om wateroverlast te voorkomen. 

- Voldoende Water: Meer en een gevarieerde flora met ontwikkeling van vochtige 
natuurgebieden langs de Nieuwe Leij. Bovendien mag in de aangrenzende 
landbouwpercelen (in eigendom van de initiatiefnemer) geen verdroging en geen 
natschade ontstaan; 

- Mooi Water: De Nieuwe Leij wordt mooi. Mooi om van te genieten, te beleven, langs te  
- wandelen en te fietsen  
- Binnen het kader van deze functies op beperkte schaal ruimte bieden aan wandelaars, 

waardoor de recreatieve waarde van het gebied wordt vergroot; 

De natuurlijke elementen, weergegeven in Figuur 4-1 (zoals de nieuwe natuur in het buitengebied, 
de groene uitlopers vervlochten met en richting het stedelijke gebied en de (kleinschalige) 
landschapselementen zoals houtwallen, bloemendijken en poelen) zijn een aanvulling op de 
wettelijk verplichte maatregelen die voortkomen uit de effecten van het voornemen op 
beschermde diersoorten (Wnb) en het beleid van het Natuurnetwerk Brabant. Er wordt wat betreft 
nieuwe natuur een vijfvoud aan oppervlakte aan natuur ingericht dan wat strikt noodzakelijk is. 

Zie ook de beschrijving onder paragraaf 1.5.2 van dit document voor een nadere toelichting op de 
verschillende deelgebieden binnen de Groen blauwe-zone waaruit blijkt dat er een impuls wordt 
gegeven aan de lokale biodiversiteit en het plan op die manier een bijdrage levert aan de 
bescherming van flora en fauna. Bestaande soorten uit de omgeving, maar ook nieuwe soorten 
kunnen het plangebied koloniseren en zich vanuit hier verder verspreiding naar de omgeving (en 
zo hun verspreidingsgebied en vestigingsplaats vergroten). Op de volgende pagina is een 
weergegeven welke groenstructuren waar terug komen en voor welke soorten deze een impuls 
geeft.   
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Figuur 4-1. Impressie van de groenstructuren die terugkomen in het plangebied (rood) en welke een impuls geven aan de biodiversiteit en die bijdragen aan de bescherming van de flora en fauna.
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Inrichting woongebied (belang i.h.k.v. sociale of economische aard) 
Zie voor de verdeling van de contigenten en de uiteenzetting van de woonbehoefte ook paragraaf 
5.1. 

Woonprogramma en -behoefte 
Het woonprogramma bestaat uit een mix van betaalbare, middeldure en dure woningen en een 
locatie gereserveerd voor een eventueel CPO-project. De verdeling is als volgt: 

 De betaalbare woningen staan aan de Bergstraat in de vorm van appartementen (huur) 
en grondgebonden woningen (koop). 

 In ‘De Fabriek’ zijn middeldure grondgebonden woningen en appartementen (in het 
bestaande kantoorgebouw) en enkele dure grondgebonden woningen in de zuidelijke 
rand gesitueerd. 

 Het programma in het, naast de groene loper gelegen, dorpse buurtje bestaat uit 
betaalbare, middeldure en dure woningen (twee-kappers en vrijstaand) en uit een 
bebouwingscluster rond een hofje, gereserveerd voor een (senioren) CPO-ontwikkeling. 

 De kavels en de appartementen aan de Leij vormen een exclusieve doelgroep in het 
topsegment. 

De verdeling van het programma is gebaseerd op de huidige marktbehoefte. Sociale eenheden 
maken ook onderdeel uit van de kwalitatieve behoefte. Leystromen heeft voor haar gehele bezit 
een portefeuillestrategie opgesteld. Hierin is bepaald wat de toekomstige behoefte is aan sociale 
eenheden. Op basis hiervan is gekeken naar het gewenste aantal sociale eenheden voor de gehele 
Zuidrand Goirle. In de notitie "sociaal woonprogramma Zuidrand Goirle" is dit aantal onderbouwt 
en toegedeeld aan de deellocaties Van Besouw en Van Puijenbroek. Binnen de 
portefeuillestrategie past een toevoeging van circa 50 DAEB (Diensten van Algemeen Economisch 
Belang) huurwoningen in de totale Zuidrand. Voor de verdeling van de 50 woningen zijn er 22 
sociale woningen (DAEB appartementen met lift (vnl. < € 592,55)  toegedeeld aan Van Puijenbroek. 

Naast bovenstaande uiteenzetting van de huidige marktbehoefte geldt tevens dat de 
onderstaande kansen ingevuld worden door het plan. 

Impuls 
Wonen in het gebied van Van Puijenbroek is de meest voor de hand liggende nieuwe functie in dit 
gebied. Het toevoegen van nieuwe functies en dynamiek (in samenhang met de overige te 
realiseren functies van Zuidrand Goirle als geheel) maakt dat het gebied van een ‘achterkant’ weer 
een volwaardige ‘voorkant’ wordt. Ook kan met het toevoegen van woningen een nieuwe impuls 
worden gegeven aan de voorzieningen in het centrum. Met de transformatie van de vrijkomende 
bedrijfslocatie ontstaan daarnaast mogelijkheden en kansen om: 

 een impuls aan de Zuidrand te geven door verloedering uit het gebied te halen; 

 weer veilige omstandigheden te creëren (door de panden in slechte staat te vervangen); 

 bepaalde onderdelen van de fabriekscomplexen te behouden en te hergebruiken, 
waardoor de textielindustrie beleefbaar blijft; 

 het geïntegreerd realiseren van groen, recreëren en wonen. Het voornemen zet dus niet 
alleen in op het realiseren van nieuwe woningen tussen centrum en buitengebied, maar 
gelijktijdig op het verbeteren van de waterhuishouding, de ecologische waarden, de 
recreatieve toegankelijkheid van het beekdal en het zichtbaar houden van de 
cultuurhistorie. 

Een ambitie in het gebied is tevens om de historie van het gebied levend te houden en de verhalen 
van deze plek een duurzaam nieuwe betekenis te geven. Dat gaat niet over het sec behouden van 
bestaande gebouwen en structuren. Zichtlijnen richting het landschap en het laten leven van de 
omgeving spelen hier een rol bij. Zonder betekenis en functie gaan bestaande gebouwen en 
structuren immers snel verloren en daarmee het verhaal dat zij vertellen over Goirle. Nu de 
textielindustrie grotendeels is verdwenen uit het gebied raken de verhalen snel op de achtergrond. 
Een aanzienlijk deel van de gebouwen is bovendien niet meer te exploiteren vanwege de 
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deplorabele bouwtechnische staat. Om deze reden is het zaak om de belangrijke verhalen in het 
gebied op korte termijn een nieuwe plek en betekenis te geven en op die manier weer beleefbaar 
te maken. 

Gesteld kan worden dat met de herontwikkeling van de locatie Zuidrand, waaronder de 
herontwikkeling van Van Puijenbroek, een aantal ruimtelijke opgaven binnen Goirle integraal 
wordt aangepakt, waardoor een aantrekkelijk overgangsgebied ontstaat tussen het centrum en 
buitengebied van Goirle. De gemeente ziet geen mogelijkheden om de verschillende opgaven  
binnen het gebied Zuidrand aan te pakken zonder dat hier een verdienmodel met de ontwikkeling 
van woningen tegenover staat. 

Geconcludeerd kan worden dat de woningbouw een flinke economische impuls aan Goirle zal 
geven. Naast de economische impuls wordt er ook een sociale impuls aan Goirle gegeven. Nieuwe 
bewoners zullen niet alleen de lokale economie versterken, maar ook bijvoorbeeld de scholen, 
verenigingen en het culturele leven. Met de hallen ter plaatse en de monumentale panden zal 
bovendien op enig moment iets mee moeten gebeuren; de ontwikkeling die voorgenomen is geeft 
hier invulling aan. De Zuidrand behoudt met de ontwikkeling een groen karakter (zie ook Figuur 1-
3, 1-4 en 1-5), voorkomt verloedering en geeft Goirle een kwaliteitsimpuls. 
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5 Andere bevredigende oplossingen 
(alternatieven) 

Welke alternatieve locaties heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve 
locaties niet mogelijk zijn: 
De afgelopen jaren is het gebied Boschkens (gelegen in het noorden van Goirle) de voornaamste 
locatie geweest waar de Goirlese woningbouwbehoefte is opgevangen.  Nu deze locatie vol raakt, 
is de gemeente op zoek gegaan naar een toekomstige locatie waar de woningbouwbehoefte voor 
de komende jaren opgevangen kan worden. Als voornaamste locatie betreft het onder andere de 
locatie van Van Puijenbroek waar oude industrie plaats gaat maken voor woningbouw. De reden 
dat de gemeente Goirle heeft gekozen voor de herontwikkeling van onder andere dit deel is 
meerledig en komt voort uit een aantal grote opgaven in dit gebied.  

Transformatie van werken naar wonen als oplossing voor integrale gebiedsopgave 
De textielindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Goirle, maar is 
ondertussen voor een groot gedeelte verdwenen. Er is daarom veel leegstand en het gebied van 
de Zuidrand begint te verloederen door gebrek aan nieuwe investeringen. Op deze prominente 
plek, bij het centrum en in de overgang naar het buitengebied is dat niet gewenst. Dit heeft een 
negatieve invloed op de omgeving en op het gehele dorp.  Derhalve is omvorming van het gebied 
gewenst. 

De gemeenteraad van Goirle heeft in het verleden de woonvisie 2015 vastgesteld. Hierin is 
aangegeven dat op basis van  woningbouwafspraken uit het RRO Midden-Brabant van 2014 voor 
Goirle is opgenomen dat de gemeente Goirle tussen 2014 en 2023 tussen de 795 (laag scenario) 
en 920 (hoog scenario) woningen mag bouwen. Dit is de kwantitatieve woonbehoefte voor de 
gemeente Goirle. Voor de prioritering voor woningbouwlocaties wordt door de gemeente Goirle 
aangesloten op het afwegingsschema van de ladder van stedelijke verduurzaming. Na de eerste 
trede met betrekking tot de woningbehoefte wordt voor de prioritering van woningbouwlocatie 
gekeken naar de mogelijkheden van bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. 

Voor de ontwikkeling van de Zuidrand Goirle, waar Van Puijenbroek onderdeel van uitmaakt, is 
een visie ‘Zuidrand Goirle’ (Kuipers compagnons, 2015) opgesteld. De gemeenteraad van Goirle 
heeft eind 2015 ingestemd met deze visie en met de bijhorende intentieovereenkomst. Hierin is 
aangeven dat de gemeente Goirle in de notitie ‘prioritering woningbouwlocaties 2016-2021’ heeft 
vastgesteld dat het plangebied Van Puijenbroek is aangemerkt als geprioriteerde locatie die in de 
periode 2016-2021 voor herontwikkeling in aanmerking komt (zie Bijlage 4). 

Voor de locatie Van Puijenbroek is in de visie Zuidrand Goirle een potentieel 
woningbouwprogramma van maximaal 165 woningen opgenomen. In het stedenbouwkundigplan 
zijn 155 woningen geprojecteerd.  Momenteel zijn er 135 contigenten beschikbaar (85+50; zie 
toelichting hieronder) voor het plangebied Van Puijenbroek 

De 85 contigenten voor Van Puijenbroek maken onderdeel uit van de 190 woningen die 
zijn benoemd in de ‘Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021’ (pagina 8). De 
verdeling van de 190 woningen tussen de plangebieden van de overkoepelende 
ontwikkeling Zuidrand zijn opgenomen in de visie zuidrand en de overeengekomen 
intentieovereenkomst. 

De overige 50 contigenten komen beschikbaar naar aanleiding van een grenscorrectie 
tussen de gemeente Goirle en de gemeente Tilburg. Hierbij is afgesproken dat Goirle in 
10 jaar 100 woningen van de Tilburgse opgave realiseert in de Zuidrand van Goirle1). 
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Mede doordat het reeds een bestaand stedelijk gebied is en het in de huidige situatie 
(onveilig) en leegstaand is. Van de 100 woningen zijn er 50 voor Van Besouw).  

1) Bron: Regionale Agenda Wonen Midden-Brabant 2017, paragraaf 3.3 
onderdeel 5 Subregionale afspraak Tilburg-Goirle, op pagina 18 onderdeel 
Toelichting uitgangspunten ‘. Het document is opgesteld door de provincie, 
samen met de Regio Hart van Brabant.  

2) Afspraak tussen de ontwikkelende partijen. 

Het project is verder locatiegebonden vanwege de sloopwerkzaamheden van een aantal van de 
bestaande bebouwing. De aanwezige panden voldoen niet meer aan de huidige eisen. 

Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u voor uw project overwogen waardoor uw 
werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom 
deze alternatieve inrichtingsplannen niet mogelijk zijn: 

Groen-blauwe zone 
Voor de omlegging van de Leij en de herinrichting van het buitengebied is een zorgvuldig traject 
doorlopen. Het project Zuidrand Goirle is ontworpen en wordt uitgevoerd door de initiatiefnemers 
Zuidrand Goirle in samenwerking met de gemeente Goirle en waterschap De Dommel. Bij dit 
proces zijn ook de Provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap en het biodiversiteitsteam 
betrokken. In een gezamenlijk ontwerp- en onderzoeksproces is het schetsontwerp uitgewerkt tot 
een VO en DO. De intenties van de initiatiefnemers en waterschap zijn vastgelegd in een 
intentieovereenkomst. Momenteel wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het 
waterschap. 

De Groen-blauwe zone sluit qua natuurlijke inrichting aan bij het bestaande beekdal. Hierbij is 
rekening gehouden met de gestelde ambitietypen die voor dit gebied gelden en met de abiotische 
factoren van het gebied. Dit geldt met name voor de hoogteligging en het aanwezige grondwater. 
De beoogde natuurbeheertypen zijn zo veel mogelijk afgestemd op de meest geschikte delen 
binnen de Groen-blauwe zone. Hierdoor wordt een balans gevonden tussen de mate van ingrijpen 
in het gebied (om deze natuurbeheertypen te bereiken), het benodigd beheer (om deze 
natuurbeheertypen in stand te houden) en daarmee het realiseren van kwalitatief hoogwaardige 
natuur. 

Bij de herinrichting van Zuidrand Goirle is ook aangesloten op de landschappelijke kenmerken van 
de omgeving. Zo zijn de gewenste zichtlijnen Noord-Zuid aangehouden en zijn de lijnvormige 
elementen (zoals houtwallen) gelijk aan de naastliggende gebieden. De gewenste bosgebieden zijn 
parallel aan de aanwezige wegen geprojecteerd zodat vanaf Goirle Zuid de Noord-Zuidzichtlijnen 
ontstaan richting een open landschap. De coulissen in het landschap liggen op een vergelijkbare 
wijze gerangschikt in het landschap. Deze houtelementen zullen bestaan uit inheemse 
struiksoorten zoals onder andere zwarte els, gewone es, zoete kers, haagbeuk, inlandse eik, 
hazelaar, lijsterbes en braam en zullen een functie vervullen als leefgebied, schuilplaats en 
geleidingselement voor kleine zoogdieren, verschillende insecten- en vogelsoorten. 

 Er zijn voor het buitengebied/Groen-blauwe zone geen andere inrichtingsmogelijkheden 
voorhanden die voor beschermde flora en fauna een minder nadelig effect hebben. (De gekozen 
inrichting geeft zelfs een positieve impuls aan de plaatselijke flora en fauna.) 

Woongebied 
Een belangrijke wens bij het inrichten van het woonterrein in het plangebied van Van Puijenbroek 
is het terug laten komen van de cultuurhistorische waarden en een passende vormgeving ten 
opzichte van de omgeving. Daarnaast vormen drie onderdelen (of gedeeltes daarvan) 
Rijksmonumenten (zie Figuur 1-4). Om te komen tot dit gewenste eindresultaat is in voorliggend 
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geval een afweging gemaakt tussen het terug laten komen van markante cultuurhistorische 
waarden en het presenteren van een leefbaar (en duurzaam/energieverantwoord) woongebied.  

Ten behoeve hiervan zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waarbij tevens een 
transformatiekader Zuidrand Goirle – Van Puijenbroek (Rothuizen, 2017) is opgesteld. Uit de 
onderzoeken (zie ook Rothuizen, 2017; Bijlage 5) is gebleken dat de algemene staat van de 
gebouwen matig tot goed is, maar dat op voorhand gesteld kan worden dat met name de 
omvangrijke fabriekshallen (waar ‘vrije’ vleermuisverblijfplaatsen in aanwezig zijn) door de 
omvang en slechte staat niet in aanmerking komen om hierin woningbouw te realiseren. 
Geconstateerd is dat een aantal aspecten een bedreiging vormen voor de technische staat van een 
de onderzochte gebouwen. Dit zijn de constructiewijze met roestend ijzer in het metselwerk en 
het rottende houtwerk door langdurige lekkage. In een aantal gebouwen is sprake van scheuren in 
het metselwerk en kan asbest in de windveren of de gebruikte platen zitten. Om deze redenen is 
een herinrichting en/of reconstructie van de gebouwen en het terrein een vereiste. 

In onderdeel 7B van Bijlage 5 wordt bovendien aangegeven dat een aantal gebouwen in de huidige 
staat geen mogelijkheden biedt voor omvorming o.a. wegens volume, doorsnede en stramien en 
dat sloop of een flinke ingreep een oplossing biedt. Uit het rapport van Rothuizen (2017) blijkt 
tevens dat voor toekomstige woningbouw (of vergelijkbare nieuwe functies) geldt dat deze 
functies vragen om meer lucht en licht en daarmee een zware ingreep in het gebouw met zich 
meebrengen. De gebouwen in hun huidige omvang lijken het meest geschikt voor bedrijvigheid 
(waarvoor het  destijds ook gebouwd is), opslag of gedeeltes voor een museale functie. Hier is in 
Goirle geen behoefte aan (zie ook onderbouwing onder Hoofdstuk 4), waardoor voor woningbouw 
(en of herinrichting van dit gebied) een resolute aanpak aan de gebouwen nodig is om dit te 
bewerkstelligen. 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de plaatselijke gebouwen in het 
plangebied niet (volledig) in de huidige staat behouden kunnen blijven. En dat het 
onoverkoombaar is om middels wezenlijke ingrepen en/of sloop van de gebouwen een nieuw 
hedendaags heringericht gebied te realiseren inclusief functies die anders zijn dan bedrijvigheid. 

Voor de vleermuisverblijfplaatsen die in de gebouwen aanwezig zijn, geldt dat na afronding van de 
herinrichting, in het nieuwe woongebied wederom verblijfplaatsen (dan wel in een andere vorm) 
beschikbaar komen; zie ook het Hoofdstuk over de mitigerende maatregelen. Ook wordt een 
vleermuistoren aangelegd. 

Een aantal woningen komt op de huidige locatie van de Nieuwe Leij (het  Moleneiland). Op deze 
locatie is momenteel een belangrijke vliegroute en de bosbeekjuffer aanwezig. Gezien de 
mitigerende mogelijkheden voor dit leefgebied (en integratie van deze functies in het woongebied) 
is er voor gekozen om de woningen op deze locatie te realiseren. Hiervoor geldt de volgende 
afweging: om én aan de woningvraag te kunnen voldoen én in het plangebied bepaalde type 
woningen te kunnen aanbieden (in een hogere prijsklasse) met een ruimtelijk en groen karakter 
én gezien de mogelijkheden om het gebied gelijk een nieuwe impuls te geven (door de 
verplaatsing/herbegrenzing van het NNB) is er voor gekozen om de woningen ter hoogte van de 
bestaande Leij te realiseren.   

Geconcludeerd kan worden dat er gezien bovengenoemde aspecten, voor de inrichting van het 
terrein van Van Puijenbroek (woongedeelte) en de Groen-blauwe zone geen reële inrichtings-
alternatieven mogelijk zijn die in geen of minder schadelijke effecten resulteert voor de 
bosbeekjuffer, gewone dwergvleermuis en wezel. De omlegging en daarbij het toenemende 
meanderende karakter van de beek en aangrenzende herinrichting draagt bovendien bij aan een 
verhoogde ecologische waarde in het gehele plangebied. 
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Welke alternatieve werkwijze heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve 
werkwijzen niet mogelijk zijn: 

De werkwijze van de sloop/renovatie en herinrichting zal aangepast worden aan de aanwezigheid 
van de verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, bosbeekjuffer, steenmarter en wezel. Dat 
wil bijvoorbeeld voor de gewone dwergvleermuis zeggen dat de bestaande verblijfplaatsen 
voorafgaand aan de sloop, na het aanbieden van ruim voldoende alternatieven in de omgeving, 
eerst ongeschikt gemaakt wordt voordat begonnen wordt met de sloop. De precieze uitvoering 
van dit ongeschikt maken, zal aangepast worden aan de locatie waar de vleermuizen zich bevinden. 
Daarnaast vindt een ecologische controle plaats voor aanvang van de werkzaamheden om te 
waarborgen dat de sloop-/renovatiewerkzaamheden geen schadelijke effecten heeft op de 
gewone dwergvleermuis. Zie hierbij ook de maatregelen beschreven in Hoofdstuk 6. Hier zijn ook 
de maatregelen voor de overige soorten uiteengezet. 

Een alternatieve werkwijze die minder schadelijke effecten heeft op de beschermde soorten is niet 
aan de orde. 

Welke alternatieve planning heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren 
tijdens de kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom een andere periode niet mogelijk 
is: 
De planning van de werkzaamheden is aangepast aan de gewenningsperiode van de soorten en 
aan de minst kwetsbare periode. Er wordt pas gestart met de werkzaamheden nadat de tijdelijke 
mitigerende maatregelen zijn getroffen, voldaan is aan de gewenningsperiode, de bestaande 
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt zijn en er geen dieren meer aanwezig zijn.  

Aangezien de verblijfplaatsen vermoedelijk het hele jaar in gebruik zijn door de gewone 
dwergvleermuis is de paarperiode de minst kwetsbare periode en wanneer de soorten mobiel zijn 
(buiten perioden met strenge vorst) (Soortendocument gewone dwergvleermuis BIJ12, 2017). De 
dieren zijn dan het meest mobiel en flexibel. 

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning van werkzaamheden wordt schade aan de 
bosbeekjuffer, gewone dwergvleermuis en wezel (en overige soorten) zoveel als mogelijk 
voorkomen. 
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6 Mitigatie 

6.1 Worden er maatregelen getroffen die het effect van uw initiatief op een of 
meerder soorten verzachten? 

Ja, zowel voorafgaand aan de werkzaamheden, tijdens de werkzaamheden en na afronding van de 
werkzaamheden (in de permanente situatie) worden maatregelen getroffen. Per soort is aan het 
einde van de paragraaf een tabel gegeven welke stappen wanneer genomen worden. In Bijlage 7 
is een totaal overzicht gegeven van alle stappen en maatregelen die in de tijd genomen worden 
voor de soorten. 

6.2 Mitigerende maatregelen 

Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen, die de effecten van het initiatief op de 
soort verzachten of voorkomen. Maak hierbij onderscheid tussen maatregelen die bewezen 
effectief zijn en maatregelen waarvan niet met 100% zekerheid vast staat dat deze effectief zijn. 

6.2.1 Bosbeekjuffer 

In relatie tot de bosbeekjuffer zijn geen maatregelen bekend waarvan met 100% zekerheid 
vaststaat dat deze effectief zijn. Wel is er door De Vlinderstichting wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd naar de biotoopeisen van de soort (Groenendijk, 2002). In dit uitgebreide onderzoek is 
onder andere de relatief grote populatie ter plaatse van de Rovertsche Leij (ten zuiden van het 
plangebied) onderzocht. Dit document is als uitgangpunt gebruikt voor de te nemen maatregelen.  

Maatregelen voorafgaand 

Aangezien de beek verlegd gaat worden, zijn de maatregelen voorafgaand hoofdzakelijk gericht op 
het voorkómen van doden van de bosbeekjuffer. Aan de hand van de leefwijze van de soort en de 
biotoopeisen zijn mitigerende en compenserende maatregelen opgesteld. 

Fasering in tijd 
De bosbeekjuffer komt gedurende het jaar in verschillende levensvormen voor. De soort heeft zijn 
vliegperiode globaal van mei tot en met augustus en is deels in deze periode maar ook daarbuiten 
als ei en larve in het water aanwezig. Gezien de kwetsbare seizoenen van deze soort en die van 
overige flora en fauna wordt de onderstaande fasering in tijd aangehouden. De uiteenzetting van 
deze werkwijze is in Tabel 6.1 in een overzicht weergegeven (zie ook Bijlage 7).  

Leefwijze en biotoopeisen 
Vrouwtjes zetten eitjes af op in het water aanwezige vegetatie. Dit zijn over het algemeen 
verschillende soorten ondergedoken waterplanten alsmede in het water hangende 
bladeren/oevervegetatie. Daarnaast zijn ook waarnemingen bekend van vrouwtjes die eieren 
afzetten in dood organisch materiaal, dit lijkt echter een ‘tweede keus’ te zijn bij afwezigheid 
van geschikt substraat. In beschaduwde delen van de beek is over het algemeen minder 
onderwatervegetatie aanwezig. De in deze delen aanwezige patches onderwatervegetatie zijn 
daarmee van groot belang voor de soort.  

Eieren komen vervolgens vóór de winter uit. Waarna de larve een tot twee jaar overwinteren. 
De larve verblijven in holle oevers tussen de uitgespoelde wortels van bomen en struiken die 
op de beekoever staan. Ook worden larven aangetroffen tussen waterplanten en in het water 
hangende kruiden. De larven sluipen uit het water in de periode mei tot augustus, met als 
zwaartepunt eind mei-juni (vlinderstichting.nl).  
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- De werkzaamheden in de groen-blauwe zone en het graven van de nieuwe beekloop 
worden naar verwachting uitgevoerd  in het najaar 2020 (buiten de kwetsbare 
voortplantingsperiode van veel soorten). In die periode kan de nieuwe beekloop 
aangelegd worden waarbij de nieuwe oevers/kades op één specifieke locatie ingericht 
wordt met bomen en struiken om voldoende schaduw voor de soort te laten creëren (zie 
ook volgende kopje).  

- De larven van de bosbeekjuffer worden na inrichting van de nieuwe beekloop, maar vóór 
demping van de oude beekoop, afvangen. Dit zal neerkomen op de periode voor half 
maart 2021. In deze periode is de slagingskans van het overleven van de larve gezien de 
ouderdom van de larve groter dan bijvoorbeeld in de najaar periode (als de soort net uit 
het ei is). De soort wordt deels overgeplaatst naar de kernpopulatie ten zuiden van Goirle, 
in de Rovertsche Leij in het bosgebied en deels naar de nieuwe beekloop of de te 
behouden beekloop aan de oostzijde van de te verleggen beek. 

- Na de aanleg en inrichting van de nieuwe beekloop wordt de oude beekloop vóór het 
kwetsbare voortplantingsseizoen aangetakt aan de nieuw gegraven beekloop. Dit gebeurt 
uiterlijk voor half maart 2021 zodat bijvoorbeeld andere soorten niet in de oude – te 
dempen – beekloop hun nest gaan maken. 

Fasering in ruimte 
- De bestaande beekloop (en de oevervegetatie) waar op dat moment de bosbeekjuffer in 

larve stadium aanwezig is, wordt in stand gehouden tot de beek wordt aangetakt aan de 
nieuw gegraven beekloop. Zodoende blijven de leefomstandigheden tot het eind geschikt 
voor de soort en blijven de overlevingskansen van de larven gelijk. 

- Vlak vóórafgaand aan de aantakking worden de larven van de bosbeekjuffer verplaatst 
naar geschikt leefgebied in de omgeving (aan de westzijde van het plangebied waar de 
beek in originele staat behouden blijft of waar de originele kernpopulatie aanwezig is in 
de Rovertsche Lei). Eventueel kunnen daarbij waterplanten en hout- of steenconstructies 
waar de soort in/onder kan zitten, mee verplaatst worden naar delen buiten de 
werkomgeving. Als de bosbeekjuffer uitsluipt vanaf mei, is de nieuwe beekloop met 
aangeplante vegetatie beschikbaar. In de loop der tijd ontwikkeld de oever vegetatie zich 
hier zodat de bosbeekjuffer de nieuwe beekloop weer kan (her)koloniseren als geschikt 
leefgebied. 

- Het dempen van de bestaande beek dient in de richting van het open water te gebeuren. 
Zodoende kunnen achtergebleven fauna (onder andere aanwezige larven, vissen en 
amfibieën richting de bestaande beek gedreven worden). Wanneer de oude beekloop 
wordt gedempt, dient voorkomen te worden dat amfibieën in dit water gaan 
voortplanten. Stilstaand water is voor deze soortgroep een interessant 
voortplantingsbiotoop.  

- Ten behoeve van de bosbeekjuffer (en de vereisten vanuit KRW-richtlijnen) wordt bij de 
inrichting/aanleg van de beek direct permanente beschaduwing aangebracht. Daarna zal 
bij de nieuw gegraven beek in de loop van de tijd op verschillende locaties meer 
schaduwrijke plekken ontstaan. Onder het volgende kopje ‘Maatregelen nieuwe situatie’ 
is de inrichting (en de gunstige werking daarvan op de bosbeekjuffer) nader beschreven.  

Maatregelen nieuwe situatie
Uit de studie van de Vlinderstichting komt naar voren dat de volgende aspecten van (groot) belang 
zijn binnen het leefgebied van de bosbeekjuffer (Groenendijk, 2002): 

- Beschaduwing;  
- Meandering;  
- Goede waterkwaliteit; 
- Hoog zuurstofgehalte; 
- Ongestoorde en goed ontwikkelde oevervegetatie; 
- Omgeving bestaat uit kleinschalig gevarieerd landschap. 
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Opgemerkt moet worden dat dit leefgebied momenteel niet in optimale vorm aanwezig is in het 
plangebied (gezien de beperkte schaduwrijke plekken, de rechte loop van de beek en het 
intensieve karakter van de beek). 

Bij de aanleg en herinrichting van het buitengebied (inclusief de beek) wordt optimaal leefgebied 
voor de bosbeekjuffer aangelegd. Onderstaand is uiteengezet hoe de beek en aangrenzend gebied 
wordt ingericht. 

Beschaduwing 
De beek dient vanuit de KRW op 20% tot 40% van de oeverlengte te worden beschaduwd vanuit 
aangrenzende beekbegeleidende beplanting. Deze beplanting dient aan te sluiten bij de lokale 
groeiplaatsomstandgheden langs de beek. Onder natuurlijke omstandigheden vindt beschaduwing 
van beken in de voorliggende omstandigheden plaats vanuit een beekbegeleidende houtsingel, 
zoals een elzensingel. In de situatie van de Nieuwe Leij dient de beekbegeleidende beplanting te 
zorgen voor zodanige beschaduwing dat een geschikt milieu ontstaan voor de bosbeekjuffer. Voor 
de beschaduwing van de beek ten behoeve van de bosbeekjuffer is daarom in het nieuwe 
beekprofiel een zone van 75 meter aangewezen. De locatie is aangegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 6-1. Locatie beekbegeleidende beplanting (aangegeven met rode pijl). 

Langs deze zone zal direct beplanting worden aangebracht in de vorm van een begeleidende 
houtsingel in de vorm van een elzensingel. De aanplant van de elzensingel vindt zodanig plaats dat 
sprake is van goed aanslaan van de aanplant (weinig uitval, inboet) en een snelle ‘sluiting’ van de 
beplanting. De aanplant zal daartoe als volgt worden uitgevoerd: 

- Aanplant van 3-jarig plantsoen zwarte els (Alnus glutinosa); 
- Aanplant van 3 rijen evenwijdig aan de beek; 
- Afstand van 1 m1 tussen de rijen; 
- Aanplant van 2 stuks per m1 ; 
- Aanvullend aanplant van zwarte els in boomformaat, maat 12-14, met kluit, 

onderlinge afstand van 5 meter; 
- Aanplant van wilgenstaken van kraakwilg (Salix fragilis) en planten boswilg (Slix 

caprea): langs de rand van de elzensingel aan de zijde van de beekloop, 1 staak per 
m1 . 

Ter hoogte van het Moleneiland zal een aanvullende bijdrage worden geleverd aan de 
beschaduwing van de beek, door op de zuidelijke oever op meerdere locaties, schaduwgevend 
struweel te laten ontstaan. Dit struweel wordt ontwikkeld uit een eerste aanzet in de vorm van 
aanplant van braamstruweel en struikvormende soorten, welke door middel van beheer verder 
worden begeleid tot een beekbegeleidende beplanting.  
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Tabel 6.1. Overzicht planning te dempen en aan te leggen beek in relatie tot de aanwezige bosbeekjuffer. 

* Wegvangen larven vlak vóór demping oude beek                      

**Dempen / werkzaamheden oude beekloop na wegvangen larven uit beek 

2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen schaduwplekken (najaar 2020)

Stappen rondom oude beekloop Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Wegvangen larven bosbeekjuffer * 

Aantakken nieuwe beek 

Dempen oude beekloop** 

Werken in relatie tot vissen, amfibieën 
en vogels BroedseizoenBroedseizoen
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Micro-meandering
Op plekken waar voldoende ruimte is binnen het beekprofiel voor micro-meandering worden op 
kleine schaal maatregelen genomen die een aanzet geven voor het ontstaan van lokale verschillen 
in stroomsnelheid en daarmee verschillen in erosie- en sedimentatiepatronen. De maatregelen 
voor micro-meandering worden vormgegeven door lokale variaties aan te brengen in beektalud en 
die te combineren met lokaal aanbrengen van beplanting.  
De aan te brengen beplanting dient aan te sluiten bij de groeiplaatsomstandigheden op korte 
afstand van de beek, met de bijbehorende variatie in waterpeilen in de beek. Toepasbare struik- 
en boomvormende soorten zijn onder meer wilgen (diverse soorten), zwarte els, bramen. De 
locaties voor micro-meandering zijn voorzien in het beektraject ter hoogte van het Moleneiland. 
De locaties worden gecombineerd met de lokale aanplant van struweel, wat bijdraagt aan de 
beschaduwing van de beek. 

Door voorgenoemde aspecten en het gegeven dat de beek een stromend karakter heeft, is het 
zuurstofgehalte tevens van goede waarde. Ook is het doel van de herinrichting van het 
buitengebied inclusief de beek dat er een goede waterkwaliteit ontstaat. Tevens wordt het 
landbouwwater via een afwateringswatergang omgeleid (en komt niet uit op de nieuwe Nieuwe 
Leij). De omgeving van de beek krijgt een nat en kleinschalig karakter door de aanleg van onder 
andere houtwallen, bosjes en poelen (zie ook Figuur 1-3 en Figuur 1-7). Al deze aspecten dragen 
bij aan een optimaal leefgebied voor de bosbeekjuffer in het plangebied.  

6.2.2 Gewone dwergvleermuis  

Voor de maatregelen is het Kennisdocument van de gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017) als 

uitgangspunt gebruikt. Onderstaand wordt voornamelijk ingegaan op de omgang met de 

aanwezige verblijfplaatsen. Ook zal aangegeven worden hoe de toekomstige inrichting de 

vliegroute van de vleermuizen in stand houdt. Aangegeven wordt hoe onderstaande (zie Tabel 6.2) 

wordt gemitigeerd/gecompenseerd.  

Tabel 6.2. Overzicht aanwezige verblijfplaatsen in het plangebied.

Totaal aantal Type? Functie(s) 

10 verblijfplaatsen 
gewone 

dwergvleermuis 

6 opzichzelfstaande 
verblijfplaatsen 

1 zomerverblijfplaats 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

3 paarverblijfplaatsen 

1 paar- en winterverblijfplaats 

4 verblijfplaatsen in kasten 
3 zomerverblijfplaatsen 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

6.2.2.1 Maatregelen voorafgaand 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn maatregelen genomen om aanbod en functioneren van 

alternatieve verblijfplaatsen tijdens de werkzaamheden te garanderen. Onderscheid is gemaakt 

tussen de  

winterverblijfplaats en  

zomer- en paarverblijfplaats. 

N.B. De tijdelijke mitigatie zal zich voornamelijk richten op het mitigeren van de ‘opzichzelfstaande’ 

verblijfplaatsen.  
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Winterverblijfplaats 

Aanbieden alternatief verblijf: Vleermuistoren 

Ten behoeve van de aanwezige winterverblijfplaats is direct geïnvesteerd in het realiseren van een permanente 

voorziening; een vleermuistoren. In het voorjaar van 2019 is een traject opgestart om de realisatie ervan in gang 

te zetten. Zo is de locatie van de toren bepaald, is een functioneel ontwerp en een bouwtekening gemaakt en is 

een vergunning aangevraagd.   

Onderstaande aspecten gelden voor de toren: 

 De toren ligt op 45 meter afstand van de huidige winterverblijfplaats en heeft een afmeting van 6 x 2 x 2 m2

(h x b x l).  Zie Figuur 6-2 voor de locatie van de toren; 

 De toren komt op een reeds bestaande, open plek in de tuin van Huize Anna. Omringende struiken worden 

indien nodig (ten behoeve van de aanvliegroute) verwijderd.  

 De toren ligt direct langs een lijnvormig element in het landschap (de rand van de Tuin van Huize Anna) 

waar tevens gefoerageerd wordt. De toren kan zo eenvoudig gevonden worden. 

 De toren is wat betreft materiaal, inrichting en afmeting afgestemd op de eisen die de gewone 

dwergvleermuis stelt aan zijn (winter)verblijf. Zie voor een nadere onderbouwing het Functioneel ontwerp 

in Bijlage 6a en het kader hieronder. In Figuur 6-2 zijn een aantal bouwtechnische kenmerken van de toren 

gegeven. Zie ook Bijlage 6b voor de bouwtechnische tekening.  

 De toren biedt spouwmuren, wegkruipstenen, een binnenruimte en een zolder waar vleermuizen kunnen 

verblijven. Zodoende biedt de toren voor meerdere type verblijfplaatsen een geschikte locatie. 

 De toren ligt buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. De te slopen gebouwen binnen het 

plangebied liggen allen op enige afstand van de nieuwe toren. Daarnaast zal er ecologische begeleiding 

plaatsvinden tijdens de werkzaamheden, waarbij geadviseerd wordt om lichtuitstraling op de toren en de 

aangrenzende bomenrij te voorkomen.  

 De toren wordt in de zomer/het najaar van 2019 aangelegd (zie ook Tabel 6.4). Zodoende krijgen de 

vleermuizen de kans om de vleermuistoren te ontdekken en te koloniseren. 

Basis inrichting Vleermuistoren 
Buitenzijde 
De hoogte van de toren wordt van maaiveld tot aan de nok circa 6 meter, dit is exclusief de fundering. Hierbij zijn de buitenmuren 
exclusief dak circa 4 meter hoog, daarboven wordt een dak geplaatst van circa 2 meter hoogte. De omvang van de toren wordt 2 x 
2 (bxl) meter, dit betreft de buitenste maten van de toren. In de buitenmuur worden verschillende openstootvoegen geplaatst om 
vleermuizen toegang tot de toren te bieden. De openingen mogen hierbij 
niet breder zijn dan 1,5 tot 2 cm om predatoren als marterachtigen uit de toren te houden. Tevens mogen ze niet lager dan 1 meter 
boven de grond geplaatst worden om predatie van bijvoorbeeld muizen te voorkomen. Ten midden van de toren wordt een pijp in 
de grond geplaatst tot tenminste 2,75 meter diepte vanaf het maaiveld om grondwater (2,25 meter op locatie) in de toren omhoog 
te laten komen (bevorderd luchtvochtigheid). 

Binnenzijde 
De buitenmuur wordt opgebouwd uit baksteen en heeft een dikte van circa 10 cm. Binnen in de toren worden twee binnenmuren 
geplaatst met daar tussen een luchtspouw van circa 2,5 tot 4,5 cm. De binnenmuren worden opgebouwd uit baksteen of 
gipsblokken en hebben tevens een dikte van circa 10 cm. In de binnenmuren worden net als bij de buitenmuur op verschillende 
hoogtes en locaties doorgangen gecreëerd zodat de vleermuizen van de ene naar de andere luchtspouw kunnen verplaatsen. Er 
wordt gekozen voor verschillende locaties en hoogtes voor het creëren van doorgangen om tocht in de toren te voorkomen. 
Bij opbouw van de verschillende muren worden verschillende wegkruipmogelijkheden gecreëerd. Dit door de voegen niet volledig 
te vullen en cementbaarden te laten zitten. Hierbij wordt rekening gehouden dat de cementbaarden de luchtspouw niet volledig 
afsluit. Ten midden van de toren komen extra wegkruipmogelijkheden door het ophangen van wegkruipstenen, zie Figuur 2.2 en 
2.3. De pijp in de toren wordt afgedekt met een gaas om ervoor te zorgen dan vleermuizen niet in de pijp terecht komen en 
verdrinken. 

Zolder en dakconstructie 
In dit ontwerp is ervoor gekozen om een zolder op de toren te plaatsen. De zolder is ter compensatie van een winterverblijfplaats 
voor gewone dwergvleermuis niet noodzakelijk. Door het plaatsen van een zolder worden echter extra verblijfplaatsen gecreëerd 
voor zomer- en of paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen, daarnaast biedt het ook uitstekende verblijfplaatsen voor 
bijvoorbeeld de gewone grootoorvleermuis, welke in de directe omgeving is aangetroffen (Antea Group, 2019). 
Voor de dakconstructie is gekozen voor een schuindak met twee inspectieluiken aan beide zijden. Deze constructie komt overeen 
met de huidige contouren van verschillende panden op het fabrieksterrein. De constructie rust op de buitenmuur van de toren. De 
buitenmuur wordt opgemetseld tot aan de dakconstructie. Vleermuizen kunnen de zolder bereiken via een nis in de toren zelf en 
via een nis in de inspectieluiken. Aan beide zijden van de dakconstructie worden dakpannen geplaatst.
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Vleermuistoren

Pijp in de grond voor het 
omhoog brengen van 

grondwater 

Wegkruipsteen

Open stootvoeg 
(invliegopeningen) 

Bestaande 
tuinmuur 

Bestaande 
tuinmuur 

Zolder Zolder 

Terugliggend 
metselwerk met 

open stootvoegen 

Oorspronkelijke 
winterverblijfplaats

Figuur 6-2. Aanduiding ligging nieuwe vleermuistoren in de Tuin van Huize Anna (links boven), de bouwtechnische aspecten (rechtsboven) en de verschillende aanzichten van de toren (onder). Bron: Van Dun, 
2019.  
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Ongeschikt maken verblijfplaats 

Na de gewenningsperiode (vanaf het moment van plaatsing in 2019 tot en met in ieder geval half 

september 2020) wordt de winterverblijfplaats in de actieve periode van de soort ongeschikt 

gemaakt. Dit komt neet op het ongeschikt maken vanaf half september – oktober, afhankelijk van 

de weersomstandigheden. Zie voor de planning ook Tabel 6.4 en Bijlage 7. Zie ook Tabel 6-2. Dit 

valt onder maatregelen in het kader van de zorgplicht. Hieronder staat aangegeven hoe dit 

plaatsvindt. Het ongeschikt maken vindt onder begeleiding plaats van een vleermuisdeskundige.  

Gezien het aanbieden van de vleermuistoren in de directe omgeving van het plangebied (maar 

buiten de invloed van de werkzaamheden), wordt de huidige verblijfplaats permanent ongeschikt 

gemaakt. De vleermuistoren neemt de functie over als winterverblijfplaats en kan tevens dienen 

als andere functie voor vleermuizen. De oorspronkelijke winterverblijfplaats (alsook de overige 

aanwezige verblijfplaatsen in het plangebied) worden ongeschikt gemaakt voor vleermuizen 

(nadat duidelijk is dat er geen vleermuizen meer op de locatie aanwezig zijn). Zo zullen de 

vleermuizen niet aanwezig zijn tijdens de (sloop/renovatie/nieuwbouw)werkzaamheden ter 

plaatse. In de nieuwe situatie zal er op verschillende locaties in het plangebied een aantal 

ingebouwde voorzieningen terugkomen (zie kopje ‘maatregelen nieuwe situatie’ en Figuur 6-5).  

Het ongeschikt maken gebeurt als volgt. Allereerst zal worden gezorgd dat er in het pand geen 

vleermuizen meer kunnen invliegen en dat deze niet aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden. Dit 

zal bewerkstelligd worden door het creëren van tocht bij de te slopen gebouwen (weghalen 

daklijsten en/of stenen over de hoeklengte van een gebouw verwijderen) en bij de te renoveren 

gebouwen door – waar mogelijk – het toepassen van ‘exclusion flaps’. Bij de Exclusion flaps kunnen 

de dieren wel uitvliegen maar niet meer invliegen. Eventueel zullen de verblijfplaatsen in de te 

renoveren gebouwen tijdens de werkzaamheden worden afgedicht met zeil of net. Voorgaande 

gebeurt enkel als er in het gebouw met zekerheid geen vleermuizen meer aanwezig zijn. De 

invliegopeningen die met tocht ongeschikt worden gemaakt en bij de exclusion flaps worden 

daarna overdadig beschenen met bijvoorbeeld bouwlampen. Deze verlichting wordt pas aangezet 

als er zekerheid is dat de aanwezige vleermuizen vertrokken zijn en de dieren mogen nog niet 

teruggekeerd zijn. Dit zal door de begeleidend ecoloog met onder meer een batdetector 

gecontroleerd worden. Wanneer duidelijk is dat er met zekerheid geen vleermuizen meer 

aanwezig zijn in de gebouwen, dan worden deze op alle mogelijke invliegopeningen afgesloten 

voor vleermuizen  (te renoveren gebouwen) of opengebroken (te slopen gebouwen). Zodoende 

komen er geen vleermuizen meer in het gebouw en kunnen de renovatiewerkzaamheden van start 

gaan  

Zomer- en paarverblijfplaatsen 

Aanbieden alternatieve verblijfplaatsen 

De onderstaande maatregelen worden uitgevoerd in het kader van het behoud van de 

functionaliteit van het leefgebied en zo het garanderen van de gunstige staat van instandhouding 

van de gewone dwergvleermuis.  

Voor elke aan te tasten of te verwijderen verblijfplaats moeten volgens het Kennisdocument van 

de gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017) meerder  alternatieve verblijfplaatsen aangeboden 

worden. Er zijn in het plangebied zes ‘opzichzelfstaande’ verblijfplaatsen aanwezig en vier 

verblijfplaatsen in kasten. De eerder genoemde vleermuistoren biedt voor de vleermuizen in ieder 

geval een geschikte verblijfplaats. Om een overmaat aan alternatieven aan te bieden in de 

omgeving van het plangebied worden aanvullend kasten aangeboden. 

In Tabel 6.3 is de tijdelijke mitigatie voor de huidig aanwezige verblijfplaatsen in het plangebied 
uiteengezet. Voor de tijdelijke mitigatie wordt uitgegaan van het in tweevoud mitigeren van de 
verblijfplaatsen. Dit resulteert, naast het aanbieden van de vleermuistoren, in het aanbieden van 
18 tijdelijke vleermuiskasten. 
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Tabel 6.3. Overzicht aanvullende tijdelijke mitigatieopgave uitgaande van 10 verblijfplaatsen.  

In het 
plangebied 

Type? Functie(s) 
Ligging in 

plangebied 
Factor 

mitigatie 
Vorm Mitigatieopgave 

10 
verblijfplaat-

sen 

6  
opzichzelfstaande 

verblijfplaatsen 

1 zomerverblijfplaats Zuidoost 2x Platte kast 2 vleermuiskasten 

1 zomer- en paarverblijfplaats Midden 2x Platte kast 2 vleermuiskasten 

3 paarverblijfplaatsen 
Noord, 

noordoost & oost 
2x Platte kast 6 vleermuiskasten 

1 paar- en winterverblijfplaats* Noordoost - Vleermuistoren Vleermuistoren  

Totale tijdelijke mitigatieopgave 
10 alternatieve verblijfplaatsen in de 

vorm van platte vleermuiskasten 

4 
verblijfplaatsen 

in kasten 

3 zomerverblijfplaatsen Zuid 2x Platte kast 6 vleermuiskasten 

1 zomer- en paarverblijfplaats Noord 2x Platte kast 2 vleermuiskasten 

Totale tijdelijke mitigatieopgave
8 alternatieve verblijfplaatsen in de 
vorm van platte vleermuiskasten** 

Totale tijdelijke mitigatieopgave 18 tijdelijke platte vleermuiskasten 

* voor de winterverblijfplaats geldt dat direct in een permanente voorziening geïnvesteerd is. 

** Vier van deze 8 kasten bestaat uit de kasten die reeds in het plangebied in gebruik zijn als verblijfplaats. Deze worden verplaatst 

wanneer dit mogelijk is, zie ook kopje ‘Ongeschikt maken verblijfplaats’. 

Kenmerken. De kasten die ingezet gaan worden zijn van duurzaam materiaal gemaakt (Ocoumé multiplex). 

De kasten zijn van ruw materiaal. De aangeboden kasten kunnen fungeren als zomer-, paar- en 

winterverblijfplaats indien er geen sprake is van vorst (de verblijfplaatsen in het plangebied hebben naar 

verwachting ook deze functie). Uit het huidige gebruik van deze kasten (die ook aanwezig – en in gebruik 

zijn in het plangebied) blijkt dat deze erg in trek zijn. 

Planning en locatie. De kasten worden voor maart 2020 aangeboden aan gebouwen in de omgeving. Zie 

voor de planning ook Tabel 6.4. De kasten zullen zich allen binnen het kerngebied van de lokale groep 

vleermuizen bevinden; ze worden niet verder dan 200 meter vanaf de huidige verblijfplaatsen aangeboden. 

In Figuur 6-3 is per verblijfplaats het 200 meter-zoekgebied aangegeven. Hieruit komt naar voren dat er een 

zuidwestelijk zoekgebied (blauw gestippelde cirkel) en een noordoostelijk zoekgebied (rood gestippelde 

cirkel) is. De kasten worden binnen deze zoekgebieden aangeboden. Zie voor de nauwkeurige locaties waar 

de kasten worden aangeboden Figuur 6-4a (alternatieve locaties voor de verblijfplaatsen in het zuiden van 

het plangebied) en Figuur 6-4b (alternatievenlocaties voor de noordelijke, noordoostelijke, centrale en 

zuidoostelijke verblijfplaatsen). De kasten worden aangrenzend aan foerageergebied en/of vliegroutes 

opgehangen. De kasten zullen een vrije aanvliegroute hebben en zullen op minimaal 3 meter worden 

aangeboden.  

Figuur 6-3. Aanduiding zoekgebied tijdelijke mitigatie 
middels vleermuiskasten. De blauwe cirkel geeft het 
zoekgebied aan voor de twee zuidelijke 
verblijfplaatsen (in de kasten) en de rode cirkel geeft 
het zoekgebied aan van de noordelijke, 
noordoostelijke, centrale en zuidoostelijke 
verblijfplaatsen.   
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Aanwezige verblijfplaatsen 
huidige situatie zuidzijde: 
 3 verblijfplaatsen in 3 kasten 

Uitwerking mitigatie  
(6 kasten): 
 Plaatsing 3 achterwandplaten met 

elk twee platte vleermuiskasten (zie 
foto linksboven). 

 De in het plangebied aanwezige 
verblijfplaatsen in kasten bevinden 
zich in dezelfde soort kasten, die 
eveneens aan eenzelfde soort plaat 
hangen. 

 De oriëntatie, hoogte en 
aanvliegroute van de nieuwe 
locaties zijn gelijk aan de huidige 
situatie. 

Voorbeeld van aan te bieden 
kasten op achterwandplaat 

Locatie alternatieve verblijfplaatsen. Per streep worden  
twee kasten aangeboden

Huidige locatie van de verblijfplaatsen (in kasten). Het 
cijfer geeft het aantal verblijfplaatsen aan.

Figuur 6-4a. Aanduiding locaties tijdelijke vleermuiskasten. 
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Figuur 6-4b. Aanduiding locaties tijdelijke vleermuiskasten voor de noordelijke, noordoostelijke, centrale en zuidoostelijke verblijfplaatsen. Één locatie betreft de paar- en winterverblijfplaats. De vleermuistoren 

biedt voor deze (en tevens voor overige) locatie(s) zowel tijdelijk als permanent een alternatieve verblijfplaats.

1

1

1

1

1

Aanwezige verblijfplaatsen 
huidige situatie 
Noord/Noordoost/Zuidoost/
centraal: 
 7 verblijfplaatsen (waarvan 1 in 

kast; K1) 

Uitwerking mitigatie: 
 2 kasten aan Bergstraat 36 

 2 kasten aan portierwoning 

 2 kasten voormalig pompgebouw 

 6 kasten Huize Anna (achter luiken 
en overstek) 

 Op de locaties is een vrije 
aanvliegroute aanwezig (en of deze 
wordt vrijgemaakt). 

 De kasten worden op minimaal 3 
meter gehangen. 

 De kasten grenzen aan lijnvormige 
elementen 

K1

1

Locatie alternatieve verblijfplaatsen. Per streep 
worden twee kasten aangeboden

Voorzijde Huize Anna

Portierwoning 

Huize Anna 

Bergstraat 36

Voormalig 
pompgebouw

Achterzijde Huize AnnaOostzijde Huize Anna

Achterzijde Portierwoning
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Ongeschikt maken verblijfplaatsen 

De opzichzelfstaande verblijfplaatsen in het plangebied (zes in totaal) worden ongeschikt gemaakt 
volgens de methode die eerder beschreven staat (onder winterverblijfplaats). Het ongeschikt 
maken vindt plaats in de periode dat de dieren nog actief zijn: het najaar van 2020. 

De verblijfplaatsen die zich in het plangebied in de kasten bevinden (vier in totaal) worden in het 
najaar 2020 gecontroleerd op gebruik. Indien de betreffende kast niet in gebruik is door 
vleermuizen, wordt deze verplaats naar één van de in Figuur 6-4a of b aangegeven locaties. 
Wanneer de kast wel in gebruik is wordt gewacht tot de dieren zijn uitgevlogen en wordt de (lege) 
kast verplaatst naar de nieuwe locatie. 

Als tijdens de uiteindelijke werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen worden de 

werkzaamheden onmiddellijk stopgezet en wordt direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld. 

Gewacht wordt totdat de vleermuizen uit zichzelf zijn vertrokken. In geen geval worden ze 

gevangen en verplaatst. Direct voorafgaand aan de sloop wordt gecontroleerd of vleermuizen 

daadwerkelijk niet meer aanwezig zijn. 

6.2.2.2 Maatregelen tijdens werkzaamheden 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen: 
- In stand houden van de functionaliteit van de nieuwe voorzieningen (geen steigers, 

doeken, folie etc. voor in-en uitvliegopeningen plaatsen, geen additionele verlichting 
schijnen op de vleermuisverblijfplaatsen. Dit geldt in ieder geval voor de westelijk 
aangeboden kasten, de vleermuistoren, het kraamverblijf aan de noordwestzijde van (en 
buiten) het plangebied en de aangrenzende vliegroute bij de vleermuistoren. 

- De te verwijderen bomen worden in de inactieve periode van vleermuizen gerooid. 
- Ongeschikt houden van het plangebied als nestgelegenheid voor broedvogels en 

verblijfplaatsen voor vleermuizen. Dit zal onder meer onder begeleiding van een 
deskundig ecoloog gebeuren. 

6.2.2.3 Maatregelen nieuwe situatie 

Permanente voorzieningen 

Tijdens en na de werkzaamheden is het van belang om vervangende voorzieningen beschikbaar te 

hebben die het aanbod en functioneren van de verschillende verblijfplaats blijven garanderen. In 

de toekomstige situatie (na realisatie) zijn de volgende voorzieningen permanent beschikbaar voor 

vleermuizen: 

 Vleermuistoren (zie Figuur 6-2); 

 24 ingebouwde voorzieningen in de toekomstige woningen.   

Voor zo ver bekend zal de herinrichting van het plangebied in 2023 afgerond zijn. Tot die tijd blijven 

alle in de omgeving aangeboden vleermuiskasten behouden. 

In de nieuwbouw komen in de toekomstige situatie ruimschoots (inbouw)voorzieningen terug die 

de verblijfplaatsen van de vleermuizen permanent mitigeren. Het zal hier gaan om 24 

inbouwkasten of overige voorzieningen die dienstdoen als vleermuisverblijfplaats). Door de kasten 

inwendig te voorzien kunnen de voorzieningen hiermee dienen voor meerdere functies voor de 

gewone dwergvleermuis.  

Met het gebruik van inbouwkasten zijn in Nederland inmiddels positieve ervaringen opgedaan 
(schwegler.com en vivara.nl). De permanente voorzieningen worden aangebracht op minimaal drie 
meter hoogte met een vrije vliegruimte. Deze zullen op een lichtvrij locatie geïntegreerd worden. 
Door het nemen van de voorgenoemde maatregelen wordt de functionaliteit van het gebied als 
leefgebied voor vleermuizen met alle functie van dien gewaarborgd. In Figuur 6-5 zijn de locaties 
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en de voorzieningen in het heringerichte plangebied weergegeven. Figuur 6-6 geeft een voorbeeld 
van ingebouwde kasten. 

Figuur 6-5. Aanduiding locaties permanente vleermuiskasten in het heringerichte plangebied. Per locatie (ster) 
zullen vier standaard inbouwvoorzieningen (zie afbeelding rechts onderin met oranje kader) aangeboden 
worden of een ‘overige voorziening’ (de overige figuren met blauwe kaders) die eenzelfde kwaliteit of een 
betere kwaliteit heeft dat de standaard inbouwvoorziening. De vleermuistoren is met een rode ster 
aangegeven. 

Figuur 6-6. Voorbeelden van in te metselen schakelbare prefab vleermuiskasten (bron: waveka en vivarapro.nl).

De aanwezigheid van potentiele verblijfplaatsen in de bestaande gebouwen in de omgeving, de 

tijdelijk aangeboden verblijfplaatsen (de kasten) en de vleermuistoren in de omgeving van het 
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plangebied en de permanente voorzieningen in het heringerichte plangebied zorgen ervoor dat in 

het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort er te aller tijden voldoende verblijfplaatsen 

aanwezig zijn. 

In stand houden vliegroute 
Momenteel is er in het plangebied een belangrijke vliegroute voor vleermuizen aanwezig. Deze 
vliegroute wordt zowel tijdens de werkzaamheden als na afronding van de werkzaamheden (na 
herinrichting) van het plangebied in stand gehouden. De verwachting is dat in 2021 de huidige 
beek gedempt worden en dat de bomen daar gekapt gaan worden (zie ook Tabel 6.4 en Bijlage 
7).  
Het in stand houden van de vliegroute wordt op de onderstaande manieren bereikt (zie ook 
figuur 6-7 voor een impressie): 

 Tijdelijke verstoring wordt voorkomen. Verwacht wordt dat de meeste werkzaamheden 
bij daglichturen worden uitgevoerd. Wanneer buiten de daglichturen gewerkt wordt, 
betreft het naar waarschijnlijkheid voornamelijk de periode dat de vleermuizen niet actief 
zijn (winterperiode) en worden deze derhalve niet verstoord. Tijdens de werkzaamheden 
rondom het Moleneiland wordt tijdens de actieve periode van vleermuizen (april – 
oktober) voorkómen dat er licht uitstraalt naar de aangrenzende bomen in de tuin van 
Huize Anna en de lijnvormige bomen richting het buitengebied. Zodoende kunnen de 
vleermuizen hier ter alle tijden blijven foerageren en vliegen. De bomen langs de 
belangrijke vliegroute blijven behouden. Zie ook kopje vliegroute in de volgende paragraaf  

 Geleidende elementen in het plangebied op de locatie van de voormalige beek worden 
behouden. Er worden ook nieuwe bomen aangeplant, zie ook Figuur 1-6.  

 Vleermuisvriendelijke (amberkleurige) verlichting op de locatie langs de 
vleermuisroutes. 

 Voldoende afstand tussen de weg en de tuin van Huize Anna (waar de vliegroute langs 
loopt). Zie ook inzet figuur in Figuur 6-7. 

De percelen langs de te behouden vliegroute krijgen een groen en natuurlijk karakter in het 
verlengde  van de tuin van Huize Anna.  

In Figuur 6-7 is het heringerichte plangebied weergegeven met daarbij de aanduiding hoe en waar 
(welke maatregelen) zorgen voor het in stand houden van de vliegroute. 

Ook is het aannemelijk dat de vleermuissoorten in de loop der tijd langs de nieuw verlegde beek 
gaan foerageren en vliegen. Met name door de natuurvriendelijke inrichting ervan (trekt insecten 
aan) en de aansluiting op het natuur hoogwaardige buitengebied (nieuw ingericht terrein) biedt 
dit een optimaal gebied.  



Figuur 6-7. Aanduiding ligging huidige vliegroute en toekomstige vliegroute. Tevens zijn mitigerende maatregelen aangegeven die waarborgen dat de vliegroute te alle tijden in stand blijft. De inzet (rechts boven 
in) toont de visuele weergave van het heringerichte gebied met de ligging van de vliegroute er ingetekend. 

Vliegroute bij heringericht gebied 

Huidige Vliegroute 

Ligging huidige Nieuwe Leij 

Vleermuisvriendelijke verlichting 

Behoud bestaande 
bomen

Aanplant en behoud 
bestaande bomen

Principe vliegroute langs Tuin van Huize Anna

Indicatie van vleermuisvriendelijke verlichting

Opening langs bomen 
wordt behouden
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Tabel 6.4. Overzicht planning in relatie tot de aanwezige verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen. 

Gewone dwergvleermuis 2019 2020 2021 
Stappen rondom mitigatie 
vleermuisverblijfplaatsen

J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec J F M A M

De vleermuistoren wordt in 
2019 aangeboden 

Gewenningsperiode/ zwermen 
bij winterverblijfplaatsen 

Geen werkzaamheden mogelijk 
aan winterverblijfplaats 

Ongeschikt maken 
winterverblijf 

Aanbieden tijdelijke kasten (14 
in totaal) 

Gewenningstijd 14 kasten 

Verplaatsen in gebruik zijnde 
kasten (4 in totaal) 

Ongeschikt maken zomer- en 
paarverblijfplaatsen 

Sloop bebouwing 

Bouwrijp maken gebied 
(inclusief aanleg Moleneiland). 

Kap bomen (inactieve periode 
vleermuizen) 

Start nieuwbouw en inrichting 
stedelijk gebied (inclusief 
aanplant bomen, aanleg 
vleermuisvriendelijke 
verlichting en dergelijke). 
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6.2.3 Wezel en steenmarter 

6.2.3.1 Maatregelen voorafgaand 

Door de voorgenomen herontwikkeling van het gebied gaat leefgebied van de wezel en 
steenmarter op de huidige locatie verloren. Het betreft hier wat struikvegetatie op het 
bedrijventerrein. Om effecten te voorkomen en te zorgen dat er te allen tijde voldoende leefgebied 
aanwezig is, wordt elders een vergelijkbaar biotoop gecreëerd. Dit zal gebeuren in de Groen-
blauwe zone en zal ongeveer in het najaar van 2020 aangelegd worden als dit hele terrein natuurlijk 
wordt heringericht (zie Tabel 6-5). 

Nieuw leefgebied 
In de vergraven percelen zuidelijk van de afgedamde Oude Leij (zie Figuur 6-8) zijn op drie locaties 
houtwallen voorzien in een richting loodrecht op de zuidelijke perceelsgrens. Deze houtwallen (en 
de verdere natuurlijke inrichting van het buitengebied vormt nieuw en optimaal leefgebied voor 
de marterachtigen. De houwallen worden aangelegd als grondwal die wordt beplant met boom- 
en struikvormende soorten.  

Figuur 6-8. Locatie en vormgeving houtwallen mede ten behoeve van marterachtigen. 

De drie houtwallen worden aangeplant met gebiedseigen boom- en struikvormende soorten.                  
Gezien het verloop van de maaiveldhoogte van relatief droog (zuid) naar relatief nat (noord – 
richting beek) wordt de beplanting gemengd aangelegd, waarbij de gradiënt mede sturend zal zijn 
in de concurrentie en groeisnelheid tussen de soorten. De boom- en struiksoorten worden daarom 
in rijen aangeplant in de volgende samenstelling: 

- Aanplant van in totaal 4 rijen, afstand tussen de rijen: 1,5 meter;  
- Middelste 2 rijen rij: menging van inlandse eik, gewone es, zwarte els, iep, zoete kers;  
- Twee buitenste rijen: menging van éénstijlige meidoorn en gewone vlier 50/50%. 

De aanplant van boom- en struiksoorten vindt bij voorkeur plaats met gebruik van plantmateriaal 
van lokale herkomst (levering via Landschapsbeheer Noord-Brabant).  

Als onderdeel van elke houtwal wordt tussen twee plantrijen een takkenril aangebracht van circa 
1m breed en 0,75m hoog. Dit zal mede aangelegd worden ten behoeve van de kleine 
marterachtigen in het gebied, waaronder de wezel. De locatie binnen de houtwal kan vrij worden 
gekozen. De rillen worden samengesteld uit snoeihout dat vrijkomt bij het rooien van beplanting 
bij de inrichting van andere onderdelen van het plan, zoals het rooien van beplanting t.b.v. de 
aanleg van de beek. Ter plaatse van een takkenril wordt tussen twee plantrijen een afstand 
aangehouden van 2m in plaats van 1,50m. De aanplant van houtwallen wordt de eerste 2 jaar na 
aanplant gecontroleerd op uitval. Niet aangeslagen plantsoen wordt ingeboet. 
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Op deze manier krijgt het buitengebied een inrichting die optimaal geschikt is voor de marters. De 
landschapselementen worden met elkaar verbonden door struikgewas en/of door ruige vegetatie, 
zodat er in het gebied voldoende schuilplaatsen, beschutting, bescherming en geleiding aanwezig 
is. Uitwisseling tussen verschillende gebieden is hierdoor mogelijk. De marters kunnen ook 
geleiding vinden op de natuurvriendelijk ingerichte oevers.  

Alternatieven in de omgeving 
Naast het nieuw in te richten buitengebied (de Groen-blauwe zone) herbergt de tuin van Huize 
Anne ook optimaal leefgebied voor de wezel en steenmarter. Het betreft hier een beschutte 
park/tuin met voldoende struiken en ruigtevegetatie die voor de soort tevens een geschikt jaag- 
en voortplantingsbiotoop biedt. De steenmarter kan eventueel ook in de groene tuinen en parken 
van Goirle geschikt leefgebied vinden. 

De tuin van Huize Anna en de overige groengebieden die via deze locatie te bereiken zijn, zal 
ongemoeid blijven en zal zowel tijdens de bouw- als herinrichtingswerkzaamheden dienst doen als 
leefgebied. De verbindende elementen tussen de gebieden (zoals de verbinding Tuin van Huize 
Anna -> Thebe -> buitengebied Goirle) worden niet aangetast (zie ook Figuur 6-9 voor de 
looproutes). Er is hier voldoende rust en beschutting voor de wezel en overige marterachtigen 
aanwezig.  

Figuur 6-9. Aanduiding wezel(en steenmarter)verblijfplaats (gele ster) en de vanaf hier mogelijke 
uitwijkrichtingen richting en langs foerageergebieden. Deze elementen blijven behouden tijdens de 
werkzaamheden.

6.2.3.2 Maatregelen tijdens werkzaamheden 

Ongeschikt maken verblijfplaats 
Voor de wezel en steenmarter geldt dat gedurende de kraam-/kwetsbare periode (15 maart tot 1 
september) de marters extra gevoelig zijn voor verstoring. Aantasting van de verblijfplaats kan dan 
niet plaatsvinden. Om deze reden zal het struweel op het bedrijventerrein verwijderd worden
buiten de kraamperiode van de wezel en steenmarter én wanneer de omgeving dit verlies kan 
opvangen. Dit laatste wordt geborgd door na aanleg en herinrichting van het buitengebied (en 



Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
14 mei 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Blad 53 van 62 

gezien de alternatieven bij de tuin van Huize Anna) het struikgewas te verwijderen. Dit komt neer 
op het verwijderen van deze vegetatie in de periode september tot half maart. Zie ook Tabel 6.5 
en Bijlage 7. 

Tijdens de werkzaamheden zal via de ecologische begeleiding gezorgd worden dat het werkterrein 
ongeschikt blijft voor (voortplantings)plekken voor onder andere de wezel en steenmarter.  

Tevens zal er voor gezorgd worden dat de geschikte jaaggebieden in de omgeving niet onnodig 
verstoord worden door bijvoorbeeld het beschijnen met licht. 

6.2.4 Zorgvuldig handelen en algemene zorgplicht 

Door de mitigerende maatregelen (onder andere periode van uitvoering, werkwijze en het 
aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), wordt invulling gegeven aan het zorgvuldig handelen 
en de algemene zorgplicht.  

Daarnaast wordt voorkomen dat individuen gedood worden door de verblijfplaatsen van de 
soorten ruim voorafgaand aan de werkzaamheden (na instemming ecoloog) ongeschikt te maken 
voor de soort en vrij te verklaren. Zo wordt voldaan aan de zorgplicht en de verstoring tot een 
minimum beperkt.  

Er wordt voor de realisatiefase een ecologisch werkprotocol opgesteld met daarin de voorschriften 
vanuit de ontheffing. In het werkprotocol wordt voor de beschermde soorten en algemene 
soortgroepen aangegeven welke handelingen juist wel of niet moeten worden uitgevoerd om geen 
verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming te overtreden. Tevens wordt 
aangegeven hoe onnodige schade aan soorten voorkomen kan worden (voortkomend vanuit de 
zorgplicht). Het werkprotocol wordt met de ontwikkelaar afgestemd en zijn verantwoordelijkheid 
gemaakt. Het protocol is hierdoor een werkbaar product en bij alle direct betrokken bekent.  

Hiernaast vindt ecologische begeleiding plaats. 



Blad 54 van 62 

Tabel 6.5. Overzicht planning in relatie tot de aanwezige verblijfplaatsen van de wezel (en steenmarter). 

2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen takkenrillen (najaar 2020) 

Stappen rondom huidige 
verblijfplaats

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Ongeschikt maken huidige verblijfplaats –
rooien vegetatie  
(voorjaar 2021 of najaar 2021) 

Kwetsbare periode marters
 (15 maart – 1 september) 
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7 (Gunstige) staat van instandhouding van de 
betreffende soorten 
Motiveer hieronder per soort op welke wijze wordt voldaan aan genoemde voorwaarde. Soorten 
(habitatrichtlijn, Bonn, Bern en andere beschermde soorten); Onderbouwing dat er geen afbreuk 
wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebieden in een gunstige staat van instandhouding laten voortbestaan. 

7.1 Bosbeekjuffer 

De bosbeekjuffer is een soort die staat op Bijlage A van artikel 3.10. Om deze reden dient de 
gunstige staat van instandhouding van de soort op soortniveau bekeken te worden.  

7.1.1 Huidige staat van instandhouding  

De bosbeekjuffer heeft een stabiele trend in de periode 1999-2006.  

7.1.2 Functies plangebied 

De bosbeekjuffer is waargenomen tijdens de vliegperiode in de periode juni-augustus 2017. 
Mogelijk zijn in het plangebied ook larven aanwezig (tevens stroomafwaarts, buiten het 
plangebied).  

7.1.3 Populatie omgeving 

De soort komt in Nederland voor in Noord-Brabant, Limburg, de Achterhoek (Slinge) en Twente 
(Dinkel). (Bron: Vlinderstichting). De soort komt dus in Nederland op meerdere locaties voor. 

Te zien is dat de kernpopulatie van de bosbeekjuffer buiten (de invloedszone van) het plangebied 
aanwezig is. Het gaat om een grote populatie in de Rovertse Leij. Binnen een straal van 5 kilometer 
vanaf het plangebied zijn op die locatie de grootste aantallen aanwezig. Dit betreft een duurzame 
en stabiele populatie (gezien het optimale biotoop dat hier langdurig aanwezig is en beschermd is 
als Natuurnetwerk Brabant).  

In Figuur 7-1 zijn de waarnemingen van de bosbeekjuffer over de laatste vijf jaar weergegeven 
(NDFF, 2014-2019). Hierin is de grote populatie ten zuiden van het plangebied te zien,  
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Figuur 7-1. Waarnemingen van de bosbeekjuffer (groene stippen) in de omgeving van het plangebied (rood 
omlijnd). Bron: NDFF, 2014-2019.

7.1.4 Effecten door voornemen 

Tijdelijk zijn er effecten op de soort doordat deze vlak voorafgaand aan de aantakking verplaatst 
wordt van de oude beek naar de nieuwe beek en/of naar de Rovertse Leij. De om te leggen Nieuwe 
Leij en het herinterichten gebied zal een geschikt biotoop gaan vormen voor de soort. Er zal in 
ieder geval een even groot beschaduwd gebied terug komen als wat nu aanwezig is. Daarnaast zal 
op verschillende plekken beschaduwing ontstaan langs de beek, waardoor het biotoop op de 
locatie groter kan worden dan deze in de huidige situatie aanwezig is. De nieuwe meandering 
draagt ook bij aan een beter leefgebied voor de soort. Zie ook de beschrijving van het voornemen 
in de Groenblauwe mantel en de maatregelen die voor de soort genomen worden (in paragraaf 
6.2.1). Hierdoor zijn er geen permanente effecten van het voornemen op de bosbeekjuffer aan de 
orde.  

7.1.5 Conclusie: geen afbreuk van SvI 

Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de bosbeekjuffer in zijn 
natuurlijke verspreidingsgebieden in een gunstige staat van instandhouding laten voortbestaan. 
De kernpopulatie die de gunstige staat van de soort voor het grootste deel regionaal bepaald – 
blijft te allen tijde behouden. Vanuit hier en vanuit de directe omgeving kan de soort het 
heringerichte gebied (her)koloniseren.   

Het is aannemelijk dat het evenwicht na de herinrichting van het gebied zich zal herstellen, gezien 
de voorgestelde mitigerende maatregelen. Gesteld kan worden dat: 

 de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component blijft in het regionale 

natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat op de lange termijn zal blijven, en; 

 het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare 

tijd lijkt te zullen worden, en; 
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 er een voldoende grote habitat bestaat en zal blijven bestaan om de populaties van die 

soort op lange termijn in stand te houden. 

7.2 Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis staat vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en de gunstige staat 
van instandhouding zal daarom beoordeeld moeten worden op regionaal niveau.  

7.2.1 Huidige staat van instandhouding en populatie omgeving 

De gewone dwergvleermuis is de meest algemene Nederlandse vleermuissoort. Hij kan vrijwel 
overal in Nederland aangetroffen worden. Voorwaarde voor een goede lokale staat van 
instandhouding is dat voldoende geschikte verblijfplaatsen in combinatie met geschikt 
foerageergebied aanwezig zijn. In de directe omgeving van de bestaande verblijfplaatsen zijn 
woningen en gebouwen aanwezig (centrumgebied Goirle) die, naast de aangeboden kasten en de 
toekomstige inbouwvoorziening en de vleermuistoren, functioneren als verblijfplaats. Verwacht 
wordt dat in het stedelijk gebied een robuuste en stabiele populatie aan vleermuizen aanwezig is. 
Dit mede gezien de oudheid van het gebied. Het  buitengebied van Goirle is via verschillende 
vliegroutes langs bestaande wegen te bereiken. Foerageergebied is en blijft voldoende aanwezig 
(zowel in de wijken, in de tuin van Huize Anna als ten zuiden van Goirle waar altijd de beek, de 
bomen en struik- en ruigtevegetatie behouden blijft; zie ook Figuur 7.1). Op basis van de 
aanwezigheid van geschikt leefgebied in combinatie met waarnemingen gedurende het nader 
onderzoek kan worden geconcludeerd dat de lokale staat van instandhouding gunstig is. 

7.2.2 Functies plangebied 

De gewone dwergvleermuis is het hele jaar aanwezig in het plangebied, naar verwachting in 
wisselende aantallen. De meeste aantallen zijn in de winterperiode aanwezig (verwacht wordt 20 
á 30 individuen) in de geconstateerde verblijfplaats. Mogelijk worden de zomer- en 
paarverblijfplaats ook als verblijfplaats in de winter gebruikt zolang de temperatuur niet te laag 
wordt (BIJ12, 2017; niet zijnde massaverblijfplaats). Er is geen kraamkolonie in het plangebied 
aanwezig. Deze bevindt zich buiten het plangebied.  

7.2.3 Effecten door voornemen 

De werkzaamheden zullen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de 
gewone dwergvleermuis. Om dit te voorkomen worden tijdelijke en permanente maatregelen 
genomen (zie Hoofdstuk 6.2.2). De mitigerende maatregelen dragen zowel kwalitatief bij aan het 
leefgebied (er worden meerdere geschikte voorzieningen op het zuiden/westen aangeboden en er 
wordt een optimaal foerageergebied aangelegd) als kwantitatief (er wordt een meervoud aan 
verblijven aangeboden). Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de 
gewone dwergvleermuis in zijn natuurlijke verspreidingsgebieden in een gunstige staat van 
instandhouding laten voortbestaan. 

Op lange termijn zijn hierdoor geen negatieve effecten te verwachten op de soort. Tijdelijk zullen 
de soorten moeten uitwijken naar de omgeving en de nieuw aangeboden voorzieningen. Dit kan 
mogelijk kortstondig voor enige (niet wezenlijke) verstoring leiden. De gewone dwergvleermuis is 
flexibel in het innemen van nieuwe verblijflocaties. 

Gezien de ligging van het plangebied komen, naast de tijdelijk aangeboden kasten, in de omgeving 
gebouwen met daarin potentieel geschikte elementen, ruimtes, holten en kieren voor met naar 
verwachting meerdere geschikte, alternatieve verblijfplaatsen voor de soort. Door de hier 
aanwezige daklijsten, nok- en kantpannen krijgen vleermuizen toegang tot de spouw of kunnen ze 
achter deze elementen verblijven. De soort kan hier naar uitwijken. Ook de toekomstige 



Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
14 mei 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Blad 58 van 62 

nieuwbouw kan – naast de locaties met ingebouwde voorzieningen – mogelijk een geschikte 
alternatieve verblijfplaatsen bieden (door de initieel aanwezige spouwmuren, 
dakpannen/daklijsten/kozijnen etc). De soort kan dus gezien het bovenstaande het negatieve 
effect zelf teniet doen en is er geen sprake van een wezenlijke invloed op de staat van 
instandhouding. 

De gewone dwergvleermuis komt vooral in gebieden voor met bebouwing nabij een ‘groene 
omgeving’. Hij is dus afhankelijk van meerdere, met elkaar samenhangende onderdelen van het 
landschap. Deze samenhang blijft behouden door de aanwezigheid van een vermoedelijk groot 
aantal geschikte verblijfplaatsen in de omgeving en door de aanwezigheid van groenelementen op 
korte en op langere afstand. Deze structuur blijft ten alle tijden beschikbaar voor de lokale 
populatie zodat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt. Omliggende potentiele 
alternatieve verblijfplaatsen liggen tevens nabij deze groene omgeving en vliegroutes waardoor 
hier alle elementen aanwezig zijn die bijdragen aan een geschikte functionele leefomgeving voor 
vleermuizen (en niet geïsoleerd liggen). 

Het is aannemelijk dat het evenwicht na de herinrichting van het gebied zich zal herstellen, gezien 
de mitigerende maatregelen, de mogelijkheden in de omgeving en het optimale foerageergebied 
dat wordt aangelegd.  

7.2.4 Conclusie: geen afbreuk van SvI 

Door het nemen van de mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de 

werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet 

in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. 

Hiermee wordt voldaan aan de criteria uit artikel 1 sub i van de Europese Richtlijn van 21 mei 1992 

inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (92/43/EEG; 

hierna: de Habitatrichtlijn), voor zover thans van belang, waarin is bepaald dat de staat van 

instandhouding van een soort als gunstig wordt beschouwd wanneer: 

- de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component blijft in de natuurlijke habitat 

waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op de lange termijn zal blijven, en; 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd 

lijkt te zullen worden, en; 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties 

van die soort op lange termijn in stand te houden. 

7.3 Wezel en steenmarter 

De wezel is een soort die staat op Bijlage A van artikel 3.10. Om deze reden dient de gunstige staat 
van instandhouding van de soort op ‘soortniveau’ bekeken te worden.  

7.3.1 Huidige staat van instandhouding en populatieomvang 

De wezel komt in nagenoeg heel Nederland voor behalve op de Waddeneilanden. In Noord-
Brabant is de wezel recentelijk niet meer waargenomen in delen van de Peelregio en de Kempen. 
Zie Figuur 7-2 voor de verspreidingskaart van de provincie Noord-Brabant. Er is weinig bekend over 
de populaties van de wezel in Noord-Brabant, anders dan de gegevens weergegeven in NDFF. 
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Figuur 7-2. Verspreidingskaart op kilometerhok-niveau (1x1 km) van de wezel in Noord-Brabant. Hierbij zijn 
de waarnemingen gebruikt uit NDFF vanaf 2010. Opgemerkt dient te worden het gebied naar 
waarschijnlijkheid niet volledig geïnventariseerd is, waardoor er een waarnemers-bias is en dat de soorten 
moeilijk waarneembaar zijn. Hierdoor is de populatie van de wezel mogelijk groter dan nu zichtbaar is op 
kaart. Het plangebied is aangegeven met een ster.    

In Nederland kwam de steenmarter vroeger bijna overal voor. In het begin van de tweede helft van 
de vorige eeuw was het areaal van de steenmarter teruggedrongen tot oostelijk Nederland en 
Zuid-Limburg, maar de laatste decennia is zijn areaal weer sterk uitgebreid. Anno 2010 ontbreekt 
de soort alleen nog in het gebied van de Grote Rivieren, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, al zijn er 
waarnemingen uit Rotterdam en de Zeeuwse Eilanden, behalve Zeeuws Vlaanderen waar de soort 
wel voorkomt. (Zoogdiervereniging). 

7.3.2 Functies plangebied 

Waarschijnlijk zijn de wezel en steenmarter het hele jaar in – en in de omgeving van het plangebied 
aanwezig, waar de soorten met name gebruik maken van de beschutte delen in het gebied en de 
omgeving (zoals de tuin van huize Anna, de begroeide oevers van de beek en het buitengebied) 
om te jagen en om te verblijven. De verwachting is dat er in het plangebied geen grote populatie 
van de wezel of steenmarter aanwezig is. 

7.3.3 Effecten door voornemen 

Tijdelijk zijn er mogelijk effecten op de wezel en steenmarter aan de orde omdat de soort het 
betreffende struikgewas op het bedrijventerrein niet meer kan gebruiken als rust- en verblijfplaats. 
De soorten zullen moeten uitwijken naar de omgeving. Zoals ook in Figuur 6-9 aangegeven is, 
kunnen de soorten echter te allen tijde gebruik maken van landschappelijke verbindingen in de 
omgeving die behouden en beschikbaar blijven tijdens en na de werkzaamheden in het plangebied. 
Hier kan tevens gejaagd worden. Permanent zijn er geen effecten op de wezel en steenmarter (en 
de staat van instandhouding van de soorten) aan de orde omdat er in de heringerichte situatie een 
optimaal leefgebied voor de soort aanwezig is. Daarnaast is er mogelijk sprake van een enkel 
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individu in het plangebied wat er voor zorgt dat er zeker geen dip in de populatie zowel regionaal 
en helemaal niet landelijk, plaatsvindt. 

7.3.4 Conclusie: geen afbreuk van SvI 

Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populatie van de wezel en steenmarter 
(regionaal of landelijk) in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van 
instandhouding te laten voortbestaan. Het is aannemelijk dat het evenwicht na de herinrichting 
van het gebied zich zal herstellen, gezien de voorgestelde mitigerende maatregelen en de 
inrichting van het buiten gebied met kleinschalige landschapselementen waar de soorten kunnen 
verblijven en jagen.  
Gesteld kan worden dat: 

 de betrokken soorten nog steeds een levensvatbare component blijven in het natuurlijke 

habitat waarin hij voorkomt, en dat op de lange termijn zal blijven, en; 

 het natuurlijke verspreidingsgebied van die soorten niet kleiner wordt of binnen 

afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en; 

 er een voldoende grote habitat bestaat en zal blijven bestaan om de populaties van die 

soorten op lange termijn in stand te houden. 
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Figuur 1. Ligging deellocatie Van Puijenbroek  en de Groenblauwe zone binnen het plangebied Zuidrand.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd 
en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de 
firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog 
opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren 
van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van 
Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen 
herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe 
(eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis) in de 
herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast 
de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de ‘Groen-blauwe zone’ ten 
zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een onderdeel van de Zuidrand. 
Voorliggend ecologische rapport heeft betrekking op het Van Puijenbroek terrein inclusief een deel 
van de Groen-blauwe zone. Zie voor de globale aanduiding Figuur 1 en de aanduiding in Figuur 1.1. 

Figuur 1.1. Aanduiding onderzocht deellocatie Van Puijenbroek en omgeving ten behoeve van beschermde 
soorten in het kader van de Wet natuurbescherming. De rode arcering geeft globaal het gebied aan van de 
rode ontwikkelingen en het blauwe gebied geeft de Groen-blauwe zone aan; het rode om streepte gebied geeft 
het hele plangebied aan. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone wordt in een later 
stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief.

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier een van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
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Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets voor het plangebied Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab). Uit deze Natuurtoetsen is naar voren 
gekomen dat het plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van Puijenbroek/HaVeP, tuin van 
huize Anna en buitengebied waar de Nieuwe Leij doorheen stroomt; de Groen-blauwe zone) 
mogelijk fungeert als vaste rust- en/of verblijfplaats eekhoorn, vogels met een jaarrond beschermd 
nest, vleermuizen, kleine marterachtigen, steenmarter, vinpootsalamander en de bosbeekjuffer. 
Deze soorten zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en staan vermeld in 
artikel 3.1, artikel 3.5 en/of artikel 3.10. 

Indien dat het geval is dan heeft de ruimtelijke ingreep mogelijk consequenties voor deze soorten 
en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden. Om deze reden 
is geadviseerd om een nader onderzoek uit te voeren naar de functionaliteit van het plangebied 
voor deze soorten. In voorliggende rapportage zijn de resultaten van het nader onderzoek 
beschreven.  

1.2 Voornemen 

1.2.1 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 
opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen aandacht 
besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale 
vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de 
omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 
vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de 
initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-
Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. In Figuur 1.2 is de 
uitwerking van deze visie op kaart weergegeven. 

Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 
Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog 
voor elkaar aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de 
deelgebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de 
planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een 
aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie) en voor 
de integrale uitwerking van de groen blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen 
locaties ligt. 

1.2.2 Deellocatie Van Puijenbroek 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Ook de tuin van het  bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan een 
groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
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waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een theoretische 
woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen.  

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Leij verlegd (zie ook volgende paragraaf). Vervolgens worden de omgeving inricht als 
ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. 

1.2.3 Deellocatie Groen-blauwe zone 

In het plan van de rode ontwikkeling gaat er een gebied dat is aangewezen als NNN (in Brabant 
‘Natuurnetwerk Brabant’ geheten; NNB) verloren. Ten zuiden van de Oude Leij, op de agrarische 
gronden in eigendom van Van Puijenbroek, is er de mogelijkheid om het NNB te herbegrenzen 
(aansluitend op reeds bestaande NNB) en verder uit te breiden. Naast de herbegrenzing van het 
NNB, behoren ook de ontwikkelingen aan de waterloop de Nieuwe Leij en de voorgestelde 
waterberging nabij de nu nog aanwezige fabriek van HaVeP tot de ontwikkelingen binnen de 
Groen-blauwe zone. De waterloop de Nieuwe Leij krijgt deels een andere begrenzing, een nieuwe 
inrichting en zal natuurlijker worden ingepast in het landschap.  

In de Groen-Blauwe zone wordt ingezet op het herstellen van het kleinschalige houtwallen 
landschap, als overgang tussen de tuin, het moleneiland en het landgoed naar het aangrenzende 
gebied. Aangezien het gehele gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna nog niet is ingericht 
als NNB ontstaat daarmee de mogelijkheid in één slag de NNB in het gebied ten zuiden van Goirle 
handen en voeten te geven en uit te breiden. Bovendien wordt het mogelijk om in de Zuidrand een 
robuuste, goed ingerichte ecologische verbinding te maken. Samen met het verbrede beekprofiel 
van de Leij en de te ontwikkelen groene dorpsrand neemt de ecologische waarde van het gebied 
daarmee aanzienlijk toe. (uit: Kuiper compagnons, 2015) 

Figuur 1.2: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), Van Puijenbroek  en de Groen-blauwe zone 
is met rood omkaderd.
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2 Methodiek 

In dit hoofdstuk wordt per soort(groep) uiteengezet welke werkwijzen zijn gebruikt om de functies 
van het gebied voor de beschermde soorten inzichtelijk te krijgen. 

2.1 Integrale aanpak Zuidrand Goirle 

Binnen het project Zuidrand Goirle worden verschillende plangebieden herontwikkeld (Thebe, Van 
Besouw, de Groen-Blauwe zone en Van Puijenbroek inclusief tuin van Huize Anna). Gezien de 
herontwikkelingen die de komende tijd plaatsvinden en de consequenties die deze ontwikkelingen 
kunnen hebben op beschermde soorten, zijn er in de gebieden verschillende onderzoeken 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze soorten. Om de eventuele samenhang tussen de 
plangebieden in kaart te kunnen brengen, is binnen het project Zuidrand Goirle in de periode van 
2016 en 2017 door eenzelfde groep ecologen onderzoek uitgevoerd. Hierdoor is voor de eerder 
genoemde soorten in het gebied Zuidrand Goirle een vlakdekkend beeld verkregen binnen de 
plangebieden. Voorliggend rapport gaat specifiek in op de natuurwaarden binnen de deellocatie 
Van Puijenbroek (HaVeP, inclusief de tuin van Huize Anna) en de Groen-Blauwe zone. Later in 
hoofdstuk 4 wordt een nadere toelichting gegeven over de samenhang  tussen de leefgebieden 
van de soorten in de verschillende plangebieden en worden de effecten in beeld gebracht.  

2.2 Overzicht onderzoekslocatie per soort 

In Figuur 2.1 (op de volgende pagina) is aangegeven welke soorten waar zijn onderzocht en waar 
de verwachting op voorkomen is (afgeleid aan de hand van de Natuurtoets (Antea Group, 2017ab)). 
In de volgende paragrafen wordt per soort(groep) de werkwijze uiteengezet. 

2.3 Werkwijze bosbeekjuffer     

De bosbeekjuffer is tijdens het onderzoek onderzocht in de vliegperiode van de soort. Hierbij is de 
‘Handleiding waarnemingen Nederlandse libellen’ als Leidraad gebruikt (Bouwman & Kalkman 
2004). Zodoende is in de periodes juni, juli en augustus 2017 bij daglicht naar de bosbeekjuffer 
gezocht langs de Nieuwe Leij (zie ook Tabel 2.1). Op de meest potentiele locaties langs de Nieuwe 
Leij (schaduwrijke plekken met voldoende begroeiing of nabij en in open ‘zonvlekken’) is naar de 
soort gezocht. 

2.4 Werkwijze eekhoorn

Het onderzoek naar de eekhoorn is uitgevoerd in combinatie met het vleermuiswerk en heeft 
plaatsgevonden in de periode van september 2016 – augustus 2017 (zie ook Tabel 2.1). Dat wil 
zeggen dat voor aanvang van de avondronden en na de ochtendronden van het 
vleermuisonderzoek gericht is gezocht naar de aanwezigheid van de eekhoorn in de deellocatie, 
met de speciale focus op de tuin van Huize Anna waar gelet is op de aanwezigheid van de nesten 
van de soort. Tevens is tijdens de veldbezoeken voor de kleine marterachtigen gelet op de 
aanwezigheid van de eekhoorn.  
Voor de eekhoorn is geen standaard onderzoeksmethode beschikbaar (in de vorm van 
bijvoorbeeld een Kennisdocument). Echter is de gehanteerde methode een veelgebruikte en 
gedragen werkwijze om de aanwezigheid van de eekhoorn aan te tonen. 
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Figuur 2.1. Werkwijze eekhoorn      , vogels met een jaarrond beschermd nest                       , kleine marterachtigen 

en steenmarter             ,vleermuizen           , vinpootsalamander       en bosbeekjuffer         . 

2.5 Werkwijze kleine marterachtigen en steenmarter        

2.5.1 Steenmarter 

Het onderzoek naar de steenmarter heeft zich gericht op sporenonderzoek, aangevuld met 
onderzoek middels cameravallen. Voor de steenmarter is geen vast protocol beschikbaar. De 
gehanteerde werkwijze is een gedragen en bewezen onderzoeksmethode voor het vastleggen van 
de steenmarter. Tijdens het eerste veldbezoek zijn op enkele strategische punten cameravallen 
geplaatst welke passerende dieren vastleggen. Deze cameravallen zijn periodiek tijdens de overige 
inventarisaties gecontroleerd en waar nodig verplaatst. 

In het terrein van HaVeP heeft tussen 26 juni 2014 en 17 juli 2014 zowel overdag als ’s nachts een 
wildcamera gehangen om de steenmarter vast te kunnen leggen.  

2.5.2 Kleine marterachtigen 

Onderzoek naar de kleine marterachtigen is uitgevoerd op basis van de concept Handreiking Kleine 
Marters  in relatie tot soortbescherming (Bouwens S., 2017). Het onderzoek naar de hermelijn en 
wezel heeft primair plaatsgevonden met behulp van zogenaamde wezelcamera’s. Dit zijn 
standaard cameravallen welke in een behuizing met twee openingen geschikt voor marterachtigen 
worden geplaatst. In de behuizing is vervolgens geurstof en lokvoer aangebracht. Deze 
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cameravallen zijn acht weken actief geweest, waarbij ze tweewekelijks zijn uitgelezen, waarbij 
tevens batterijen ververst werden en verplaatst werden afhankelijk van de werking en de 
weersomstandigheden. De wezelcamera’s zijn geschikt voor het in beeld brengen van de hermelijn 
en de wezel en in mindere mate ook de bunzing. 

Voor het in beeld brengen van de lokale verspreiding van de bunzing zijn daarom aanvullend op 
strategische plaatsen cameravallen in het veld geplaatst. Voor de camera is een geurstof 
aangebracht om de trefkans van individuen van de bunzing te vergroten. De cameraval locaties zijn 
ter plaatse in het veld bepaald aan de hand van het voorkomen van geschikt habitat. In Figuur 2.2 
zijn de cameraposities in het veld aangegeven. Hier is geschikt biotoop voor de soorten aanwezig. 
De verschillende inventarisatiemethoden vullen elkaar aan en geven een nauwkeurig beeld van de 
verspreiding. 

Het voorkomen van de wezel en de hermelijn is naast de aanwezigheid van voldoende dekking ook 
afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende prooidieren. Om die reden is bij de controles ook 
specifiek gelet op sporen, prooiresten en individuen van prooidiersoorten voor de marterachtigen.  

Bij het aantreffen van geschikt habitat is minimaal één wezelcamera en één cameraval geplaatst.  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden augustus, september en oktober 2017 (zie 
ook tabel 2.1). In deze periode is de populatie van kleine marterachtigen over het algemeen op zijn 
grootst. Dit komt doordat deze periode aansluit op de voortplantingsperiode.  

Figuur 2.2. Overzicht van de geplaatste cameravallen in de deellocatie (sterren). 
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2.6 Werkwijze vinpootsalamander       

Het onderzoek naar de vinpootsalamander is uitgevoerd conform geldende 
inventarisatieprotocollen (Groeneveld et al., 2011) en de RAVON richtlijnen. Voor het onderzoek 
naar de soort geldt dat zichtwaarnemingen van adulte exemplaren de meest geschikte 
onderzoeksmethode betreft. Larven en eitjes zijn zeer moeilijk te onderscheiden van met name de 
larven van de kleine watersalamander. Daarom is tijdens het onderzoek met name gekeken naar 
adulten.  

De deellocatie is in de periode maart – juli 2017 middels vier veldbezoeken onderzocht op adulte 
exemplaren (zie Tabel 2.1). Daarnaast is gekeken naar eventuele larven en ei-afzet. Het onderzoek 
naar adulten (eventueel larven) is uitgevoerd met behulp van een RAVON-schepnet. De deellocatie 
is intensief onderzocht. Gemiddeld is om de tien meter watergang een monster genomen. 

2.7 Werkwijze vogels met een jaarrond beschermd nest    

2.7.1 Roofvogels 

Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van (roof)vogels bestond uit een scan in de 
deellocatie. Tevens is tijdens de overige bezoeken gelet op de aanwezigheid van roofvogel(nesten). 
De bomen zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van grote nesten van onder andere 
roofvogelsoorten welke binnen het beïnvloedingsgebied van het voornemen kunnen liggen. 

2.7.2 Uilen 

Gezien de biotopen in de deellocatie en de bevindingen uit de Natuurtoets (Antea Group, 2016) 
heeft het onderzoek zich gericht op de gebouwbewonende uilensoorten: de kerkuil en de steenuil.  
Het onderzoek naar de steenuil en kerkuil is uitgevoerd volgens de handreikingen die zijn opgesteld 
in de soortenstandaard van de steenuil en kerkuil (Kennisdocument BIJ12, 2017). Eventuele 
waarnemingen worden zoveel mogelijk per woning/gebouw/locatie genoteerd. Het 
ontwikkelgebied Van Puijenbroek (HaVeP inclusief tuin van Huize Anna en de Groenblauwe zone) 
kan verschillende functies hebben voor de steenuil en kerkuil. Zo hebben de gebouwen van het 
HaVeP terrein mogelijk een functie als verblijfplaats. Het overige gebied kan  dienst doen als 
foerageergebied. De deelonderzoekslocaties zijn weergegeven in Figuur 2.3. 

Figuur 2.3. Overzicht van de deellocatie HaVeP (oranje) en Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone (groen)
 voor het uilen en vleermuizenonderzoek binnen onderzoeksgebied. 



Ecologisch nader onderzoek 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek en de Groen-blauwe zone 
projectnummer 0407072.01 
27 november 2017 revisie 00 
VP Grondexploitatie 

Blad 8 van 38 

Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone 
Het veldwerk naar de aanwezigheid van uilen is deels gecombineerd uitgevoerd met het 
vleermuizenonderzoek. Voor de start van het vleermuizenonderzoek zijn aanvullend in de periode 
maart tot half april 2017 drie extra veldbezoeken uitgevoerd om de aanwezigheid van de steenuil 
en kerkuil al dan niet aan te tonen. Tijdens deze veldbezoeken is voor de steenuil gebruik gemaakt 
van een recorder met geluiden van de steenuil om daarmee een territoriuminducerende reactie 
van eventueel in het gebied voorkomende steenuilen uit te lokken. In het gebied is overdag gelet 
op de aanwezigheid van sporen (zoals braakballen, uitwerpselen/krijtstrepen en veren). 

HaVeP 
In de gebouwen van het HaVeP terrein kan de kerkuil potentieel een nestplaats hebben. Om deze 
reden is in de periode april – juli 2016 middels drie veldbezoeken onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van een nest (Antea Group, 2016). Bij dit onderzoek in 2016 is de soortenstandaard 
Kerkuil (RVO, 2014) als leidraad genomen. Het hierin voorgeschreven protocol is nagenoeg 
gevolgd. Echter is vermeld dat de beste momenten voor het inventariseren ’s avonds en ’s nachts 
betreffen. In afwijking van de soortenstandaard hebben de terrein bezoeken overdag plaats 
gevonden. Dit is gedaan in verband met de veiligheid. Het gebouw in voor delen in zeer slechte 
staat waarbij gaten in vloeren, glasscherven enz. veelvuldig aanwezig zijn. Het dak van de 
gebouwen was niet te betreden in verband met de veiligheid. Aangezien het geen vereiste is om 
in de avond/nachturen te inventariseren, kan met het uitgevoerde onderzoek de aan- of 
afwezigheid van de soort aangetoond worden. 

2.8 Werkwijze vleermuizenonderzoek 

2.8.1 Methode 

Tijdens het onderzoek is gewerkt volgens de richtlijnen voor het inventariseren van vleermuizen, 
die zijn opgesteld door het Vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus; ‘Protocol voor 
vleermuisinventarisaties' (2013 en 2017). 

De vleermuisdetector is bij het vleermuisonderzoek een onmisbaar apparaat. Met dit apparaat 
worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. Door verschillen in klank, ritme 
en andere kenmerken is het mogelijk de verschillende soorten te onderscheiden en de aard van 
gedrag te bepalen. Er is steeds met twee detectors gewerkt, een Petterson D200 en een Petterson 
D240x. De D200 was daarbij afgesteld tussen de 20 en 25 kHz en de D240x tussen de 40 en 45 kHz. 
Op die manier kunnen alle vleermuissoorten, waarvan het voorkomen in Nederland bekend is, 
worden ontvangen. Met de Petterson D240x detector kunnen tijdens het veldwerk opname 
worden gemaakt die achteraf geanalyseerd kunnen worden met behulp van het programma 
Batsound. Vooral voor de soorten van het geslacht Myotis is dit noodzakelijk om tot een zekere 
determinatie te komen.  

Gedurende de veldbezoeken is bij daglicht op de locatie door een ter zake deskundige gezocht naar 
sporen die duiden op aanwezigheid van vleermuizen (vleermuiskeutels, meststrepen, afgebeten 
insectenvleugels en vetsporen). 

Het weer is van invloed op de activiteiten van vleermuizen en daardoor op de doelmatigheid van 
het inventariseren. Harde wind, langdurige regenval, dichte mist en lage temperaturen zijn 
belemmerende factoren. Tijdens dergelijke weersomstandigheden is niet gewerkt (zie Tabel 2.1). 

Gedurende de veldbezoeken werd het gebied te voet doorkruist, zodanig dat een gebiedsdekkende 
inventarisatie werd verkregen.  
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2.8.2 Overzicht veldbezoeken vleermuizen 

Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen op verschillende manieren. Daarom is 
het nodig om een vleermuisonderzoek verspreid (met tussenpozen) over het actieve seizoen van 
vleermuizen uit te voeren. Om deze reden is in 2014, 2016 en 2017 verspreid onderzoek 
uitgevoerd; in 2014 heeft onderzoek plaatsgevonden bij de gebouwen van het HaVeP terrein 
(gerapporteerd in Antea Group, 2015) en in 2016-2017 bij de tuin van Huize Anna en bij de Groen-
Blauwe zone. De deelonderzoekslocaties zijn weergegeven in Figuur 2.3.  
De bevindingen uit het rapport uit 2015 (Antea Group) zijn volledig opgenomen en geïntegreerd in 
dit rapport. Hieronder worden de meest belangrijke functies in het leefgebied met de bijbehorende 
perioden uiteengezet. 

Paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen – 2014, 2016/2017 
In de periode september 2016 en augustus 2017 heeft bij de tuin van Huize Anna en bij de Groen-
Blauwe zone onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van paarverblijven en 
zwermplaatsen van vleermuizen. Bij de gebouwen van HaVeP betrof dit augustus en september 
2014. In Tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde onderzoeken. 

Zomer- en kraamverblijven van vleermuizen – 2014 en 2017 
In de periode juni –juli/augustus 2017 heeft bij de tuin van Huize Anna en bij de Groen-Blauwe 
zone onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijven; in de 
periode van juni – juli 2014 heeft onderzoek naar de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijven 
plaatsgevonden bij het HaVeP terrein (zie Tabel 2.1).  

Vliegroutes en foerageergebied – 2014 en 2017 
Het inventariseren van vliegroutes en foerageergebied heeft simultaan met het onderzoek naar 
andere verblijfplaatsen plaatsgevonden. Vliegroutes en foerageergebieden zijn (indien aanwezig) 
op kaart ingetekend. Voor een volledig beeld zijn hierbij zowel ochtendronden als avondronden 
uitgevoerd. Ook zijn zogeheten luisterboxen geplaatst om de voorbij vliegende exemplaren vast te 
leggen. 

Winterverblijven – 2014 en 2016 
Winterverblijven van vleermuizen zijn op basis van zwermgedrag in de maanden augustus - 
september simultaan met de rondes naar verblijven geïnventariseerd. 

In het kader hieronder (Figuur 2.4) worden de definities gegeven van de belangrijkste functies die 
een gebied kan hebben voor vleermuizen. De veldbezoeken zijn gericht op het al dan niet 
vaststellen van deze functies in de deellocatie. In tabel (Tabel 2.1) zijn de weersomstandigheden 
tijdens de veldbezoeken weergegeven. 



Ecologisch nader onderzoek 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek en de Groen-blauwe zone 
projectnummer 0407072.01 
27 november 2017 revisie 00 
VP Grondexploitatie 

Blad 10 van 38 

Figuur 2.4. Overzicht functies vleermuizen binnen een gebied.

Verblijfplaatsen/zwermgedrag 
Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere typen voortplantingsplaatsen en vaste 
rust- en verblijfplaatsen. Dit zijn zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, 
kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen. 
Het zwermgedrag is gedrag dat veel vleermuissoorten vertonen voordat zij een verblijfplaats 
binnenvliegen en dat zich kenmerkt door het herhaaldelijk naderen (aanvliegen) van de 
toegang van de verblijfplaats zonder deze definitief te betreden.  
Een zwermlocatie is een locatie waar dieren in herfst of voorjaar zwermen (vaak bij of in 
winterverblijfplaatsen). 

Foerageergebied 
Gebied waarbinnen een soort foerageert. Een foerageergebied is van essentieel belang voor 
het functioneren van de verblijfplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om 
de eventuele aantasting ervan op te vangen. 

Vliegroutes 
Vaste route vanaf een verblijfplaats naar een foerageergebied, waarvan minimaal 5% van de in 
de verblijfplaats aanwezige individuen gebruik maakt. Een vliegroute is essentieel wanneer er 
geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de verblijfplaats het betreffende 
foerageergebied te bereiken dan wel dat er wel een alternatieve vliegroute is, maar het gebruik 
hiervan kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te ver omvliegen of te 
onbeschut). 

Paarterritoria 
Territorium waarbinnen een mannelijke vleermuis baltst en deze verdedigt tegen andere 
mannetjes. Binnen een paarterritorium ligt de paarverblijfplaats. 

Baltsroep 
Sociaal geluid (roep) dat mannelijke vleermuizen gedurende de paartijd produceren met de 
functie om vrouwtjes te lokken en andere mannetjes af te weren. De baltsroep kan bestaan uit 
een werfroep en contactroep. 

Baltslocatie 
Een locatie waar de functie baltsen is en geen paarterritoria of paarverblijfplaatsen worden 
waargenomen. 
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2.9 Overzicht veldbezoeken 

In onderstaande tabel (Tabel 2.1) is een overzicht gegeven van de onderzoeksdata en 
omstandigheden tijdens het onderzoek naar de bosbeekjuffer, eekhoorn, kleine marterachtigen 
en steenmarter, vinpootsalamander, vogels met een jaarrond beschermd nest en vleermuizen. 

Tabel 2.1. Overzicht tijdstip en omstandigheden veldbezoeken. HaVeP = gebouwen bij het HaVeP terrein, HA 
= tuin van Huize Anna, GBz = Groen-blauwe zone; V=vleermuizen; SM = steenmarter, M = kleine 
marterachtigen, JRB = soorten met een jaarrond beschermd nest, B = bosbeekjuffer, VP = vinpootsalamander, 
E = Eekhoorn (voor de eekhoorn is bij daglicht onderzoek gedaan). 

* geen tijden of weersomstandigheden van bekend; de bezoeken vonden inpandig plaats. 

Datum Deelgebied Soort(groep) Tijd °C Wind Neerslag Bewolking 

26-6-2014 HaVeP V, SM 22:01-00:01 13°C 1 droog 80% 

27-6-2014 HaVeP V, SM 03:24-05:24 15°C 2 droog 80% 

17-7-2014 HaVeP V, SM 21:48-23:48 18°C 1 droog 30% 

27-8-2014 HaVeP V, SM 20:37-22:37 9°C 2 droog 30% 

20-9-2014 HaVeP V, SM 05:23-07:23 16°C 2 droog 80% 

13-4-2016 HaVeP JRB -* - - - - 

19-5-2016 HaVeP JRB -* - - - - 

12-7-2016 HaVeP JRB -* - - - - 

05-9-2016 HA, GBz V, E 21.00-03.00 15°C stil droog 0% 

29-9-2016 HA, GBz V, E 20.30-02.30 14°C ZW-1 droog 100% 

16-3-2017 HaVeP HA, GBz JRB, VP 20.00-22.30 12°C stil droog 0% 

27-3-2017 HaVeP HA, GBz VP 9:30-11:15 13°C stil droog 0% 

30-3-2017 HA, GBz JRB 09.00-12.30 14°C stil droog 80% 

10-4-2017 HA, GBz JRB 18:00-23.00 13°C NW-2 droog 100% 

20-4-2017 HaVeP HA, GBz VP 9:30-11:00 13°C stil droog 0% 

8-5-2017 HA, GBz JRB 07.30-09.30 11°C NW-2 droog 100% 

12-6-2016 HA, GBz JRB 05:45-07.30 14°C W-2 droog 80% 

16-6-2017 HA, GBz V, E, B 22.00-24.30 13°C stil droog 0% 

17-6-2017 HA, GBz V, E, B 03.30-05.15 14°C stil droog 100% 

08-7-2017 HA, GBz V, E, B 22.00-24.15 16°C stil droog 0% 

09-7-2017 HA, GBz V, E, B 03.15-05.15 12°C stil droog 0% 

17-7-2017 HaVeP HA, GBz VP 14:00-15:15 13°C stil droog 0% 

27-7-2017 HA, GBz V, E, B 21.30-24.00 18°C stil droog 100% 

28-7-2017 HA, GBz V, E, B 04.00-05.45 14°C ZW-1 droog 100% 

31-7-2017 HA, GBz V, E, B 21.30-23.45 18°C stil droog 100% 

01-8-2017 HA, GBz V, E, B 04.00-06.00 15°C stil droog 100% 

07-8-2017 HA, GBz V, E, B 21.00-23.00 18°C NNO-1 droog 50% 

10-8-2017 HaVeP HA, GBz KM - 16°C 2 droog 100% 

14-8-2017 HA, GBz V, E, B 21.00-22.30 18°C stil droog 0% 

31-8-2017 HaVeP HA, GBz KM - 18°C 2 droog 80% 

15-9-2017 HaVeP HA, GBz KM - 14°C 2 droog 50 – 80% 

17-10-2017 HaVeP HA, GBz KM - 14°C 2 droog 80% 



Ecologisch nader onderzoek 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek en de Groen-blauwe zone 
projectnummer 0407072.01 
27 november 2017 revisie 00 
VP Grondexploitatie 

Blad 12 van 38 

3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de nader onderzoeken uiteengezet , respectievelijk 
komt aan bod: bosbeekjuffer, eekhoorn, kleine marterachtigen en de steenmarter, 
vinpootsalamander, vogels met een jaarrond beschermd nest en vleermuizen. 

3.1 Bosbeekjuffer   

De bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. De soort is kritisch 
ten aanzien van de waterkwaliteit en de morfologie van de beek. Belangrijke factoren zijn de 
diversiteit van de omgeving van de beek en natuurlijke fysische processen als erosie en 
sedimentatie. Het omringende landschap is vaak gevarieerd, met bosjes, hooilanden, struwelen, 
houtwallen en ruigten (bron: Vlinderstichting).  

Tijdens het onderzoek is de bosbeekjuffer (adulten, zowel man als vrouw) op verschillende locaties 
langs de Nieuwe Leij aangetroffen. Met name waar oever- en onderwatervegetatie aanwezig is, is 
de soort waargenomen. Het betrof zowel open als beschaduwde locaties. Deze locaties kunnen 
aangemerkt worden als de functionele leefomgeving van de soort waar deze ook de vaste rust- en 
verblijfplaatsen heeft. Langs de Oude Leij  en aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Leij zijn geen 
waarnemingen gedaan vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. In Figuur 3.1 is aangegeven 
waar de soort is waargenomen. In Figuur 3.2 is een impressie gegeven van de waargenomen 
individuen langs de Nieuwe Leij. 

Figuur 3.1. Locaties aangetroffen bosbeekjuffer. Per stip zijn meerdere individuen aangetroffen. 

Waarneming bosbeekjuffers
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Figuur 3.2. Waarnemingen van de bosbeekjuffer langs de Nieuwe Leij (omcirkeld). Links enkele van de 

waargenomen individuen en rechts het biotoop waarin ze zijn waargenomen.  

3.2 Eekhoorn 

Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en 
houtwallen in de buurt van bos. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 
jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is (bron: 
Zoogdiervereniging). Eekhoorns bouwen bolvormige nesten hoog in bomen. Naast één hoofdnest 
waar de jongen geboren worden, zijn ook vijf tot zes kleinere 'reservenesten' in gebruik (bron: 
Zoogdiervereniging). 

De eekhoorn is een aantal keren in de deellocatie waargenomen. Ook zijn enkele eekhoornnesten 
aangetroffen. De waarnemingen zijn gedaan in de tuin van Huize Anna. In Figuur 3.3 zijn de 
waargenomen individuen van de eekhoorn aangegeven; op de kaart zijn tevens de aangetroffen 
nesten van de eekhoorn aangegeven. Tijdens het onderzoek is het gebruik van de nesten niet 
vastgesteld. Ook een (hoofd)nest waar de jongen worden geboren is niet aangetroffen tijdens de 
veldbezoeken. Er is in de zomerperiode van 2017 een juveniele eekhoorn waargenomen.  

Door het ontbreken van een hoofdnest in de deellocatie is de verwachting dat de soort in de 
deellocatie niet zijn vaste rust- en verblijfplaats heeft. Echter, gezien de aangetroffen 
‘reservenesten’ en de aanwezigheid van de soort in geschikt biotoop binnen de deellocatie, is het 
aannemelijk dat de tuin van Huize Anna (waaronder deels de deellocatie) van belang is voor de 
lokale eekhoornpopulatie.  
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Figuur 3.3. Waarnemingen van individuen en aangetroffen nesten van de eekhoorn in de tuin van Huize 
Anna.

3.3 Kleine marterachtigen en steenmarter    

3.3.1 Steenmarter  

De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in volkomen bosloze gebieden, 
steengroeven en rotsige hellingen. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen 
en tegenwoordig zelfs in grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’). Hij heeft een 
voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en 
geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, 
greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter daar zijn voedsel zoekt.  

In het onderzoek van 2014 (Antea Group, 2015) is op het fabrieksterrein van HaVeP een 
verblijfplaats van de steenmarter gevonden (de locatie is weergegeven in het Figuur 3.4; achter 
het elektriciteitshuisje). In 2014 heeft de steenmarter op deze verblijfplaats jongen gekregen. Deze 
locatie is een vaste rust- en verblijfplaats voor de soort. Het gebied daaromheen dient als 
foerageergebied voor deze soort.  
Ook in 2017 is de steenmarter met de camera aangetoond op het fabrieksterrein van HaVeP (zie 
paragraaf 3.3.2). Individuen van de beschermde steenmarter zijn meerdere malen vastgelegd. Ook 
zijn sporen op deze locatie aangetroffen. Het is daardoor aannemelijk dat de soort hier nog steeds 
zijn vaste rust- en verblijfplaats heeft. 

Waarneming eekhoorn

Eekhoornnest
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3.3.2 Kleine marterachtigen 

Resultaten cameravallen 
Kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) zijn met name gebonden aan kleinschalig 
landschap met voldoende schuilmogelijkheden en (met name in het geval van de bunzing) met 
water in de buurt (bijvoorbeeld bosranden en akkerranden, maar ook meer waterrijke gebieden 
zoals rietvelden of moerasgebieden). Ook prefereren de soorten weinig verstoring. (Bron: 
Zoogdierenvereniging.) 

De resultaten van het kleine marterachtigen-onderzoek op de locatie van het HaVeP terrein met 
de losse cameraval betreffen waarnemingen van de egel, fazant, konijn, huiskat, steenmarter en 
vos. De wezelcamera heeft individuen van de bosmuis, rosse woelmuis, spitsmuis spec., veldmuis 
en de wezel vastgelegd. In de deellocatie is een mannelijk individu van de kleine marterachtige, de 
wezel waargenomen (zie Figuur 3.4ab). Deze is meerdere malen waargenomen in de deellocatie. 
Een vaste rust- of verblijfplaats van de wezel wordt verwacht in het aanwezige braamstruweel in 
de nabije omgeving van de locatie van de wezelcamera. In de deellocatie is tevens geschikt 
foerageergebied aanwezig in de vorm van verruigde groenstructuren en grasland. Overige 
verblijfplaatsen (naast die van de wezel en de steenmarter) zijn op het HaVeP-terrein niet 
aangetoond. 

De resultaten van het kleine marterachtigen-onderzoek op de locatie van de tuin van Huize Anna 
met de losse cameraval betreffen waarnemingen van de bunzing, eekhoorn, egel, konijn, meerdere 
huiskatten, steenmarter en de vos. Individuen van de beschermde soorten eekhoorn en 
steenmarter zijn beiden meerdere malen vastgelegd. De steenmarter heeft naar waarschijnlijkheid 
zijn verblijfplaats op het HaVeP-terrein. De wezelcamera heeft individuen van de bosmuis, gewone 
pad en de rosse woelmuis vastgelegd. In de deellocatie is de kleine marterachtige, de bunzing 
waargenomen (zie ook Figuur 3.4). Dit betrof een enkele waarneming op een druk belopen wissel 
langs de Nieuwe Leij en de zuidelijke grens van de tuin van Huize Anna. In de deellocatie zijn zowel 
prooidieren als geschikt habitat aanwezig voor kleine marterachtigen. Doordat het echter een 
relatief goed onderhouden tuin betreft, wordt de deellocatie mogelijk slechts incidenteel benut 
door kleine marterachtigen als onderdeel van het foerageergebied. Een vaste rust- of verblijfplaats 
van de bunzing (of andere kleine marterachtige) wordt niet verwacht in de tuin van Huize Anna. 

De wezelcamera op de locatie van de Groen-Blauwe zone heeft individuen van de bosmuis, rosse 
woelmuis, spitsmuis spec. en de veldmuis vastgelegd. In de deellocatie zijn geen kleine 
marterachtigen waargenomen. Het betreft echter een relatief open landschap waar 
verblijfplaatsen van kleine marterachtigen naar waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn. De 
deellocatie wordt mogelijk benut door kleine marterachtigen als onderdeel van het 
foerageergebied.  
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Figuur 3.4a. Locaties waargenomen kleine marterachtigen en steenmarter (zie ook vastgelegd camerabeeld 
van de steenmarter met jongen van 2014 en de wezel in 2017 in figuur 3.4b). 

Waarneming bunzing
      Waarneming wezel 
      Steenmarter verblijfplaats 
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Figuur 3.4b. Vastgelegd camerabeeld van de wezel in 2017.

Belang gebied voor kleine marterachtigen 
Het territorium van een wezel bedraagt afhankelijk van het voedselaanbod circa 1 – 10 ha 
(Bouwens, 2017). Het gebied van Van Puijenbroek inclusief de tuin van Huize Anna en de Groen-
Blauwe zone bedraagt meerdere hectares en beschikt op een groot aantal locaties over geschikt 
habitat voor foerageergebied en verblijfplaatsen. Door de oppervlakte van het gebied en de 
aanwezigheid van voldoende prooidieren en geschikt habitat hierbinnen is het redelijkerwijs te 
verwachten dat het Zuidrand Goirle door meerdere individuen van de wezel wordt gebruikt. De 
deellocatie Van Puijenbroek is voor de wezel van groot belang door de aanwezigheid van een vaste 
rust- of verblijfplaats. Het aangetroffen foerageergebied wordt door minimaal één individu van de 
wezel benut. In de directe omgeving van de deellocatie van Van Puijenbroek inclusief de tuin van 
Huize Anna en de Groen-Blauwe zone is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig 
waardoor het gebied slechts van redelijk belang is als foerageergebied. 

Het gebied is onderdeel van het territorium van de bunzing. De waarneming van de bunzing betreft 
een passerend individu. De aanwezige wissel langs de Nieuwe Ley en de zuidrand van plangebied 
Huize Anna is van groot belang voor de bunzing aangezien deze wordt gebruikt als vaste route door 
het territorium. Deze wissel wordt door verschillende soorten in het gebied gebruikt. Het 
territorium van de bunzing bedraagt, afhankelijk van het voedselaanbod, circa 65 – 200 ha 
(Stichting kleine marters). Het overgrote deel van het onderzochte gebied (circa 30 ha) beschikt 
over geschikt habitat voor functioneel leefgebied van de bunzing. Hiermee is het mogelijk een 
substantieel deel van het territorium en daarmee van redelijk belang voor de lokale populatie van 
de bunzing.

3.4 Vinpootsalamander         

De vinpootsalamander komt vooral voor op zandgrond in bosgebieden. Aan de samenstelling van 
het bos worden weinig eisen gesteld. In Noord-Brabant is de soort te vinden in de grotere bos- en 
heidegebieden. Daar planten ze zich voort in heidevennen, bosvijvers en poelen. Ze vertonen 
hierbij een vrij grote tolerantie voor zuur water (tot pH 4) (bron: RAVON). 

Tijdens de onderzoeken zijn twee adulte exemplaren van de vinpootsalamander aangetroffen in 
een watergang in het natuurlijk ingericht gebiedje in de Groen-blauwe zone. Het gaat om een 
mannelijk en een vrouwelijk exemplaar. De locatie van de vindplaatsen is weergegeven in Figuur 
3.5ab. Op deze locatie, onder boomstronken, in muizenholen, en ten zuiden van dit natuurgebied 
kan de soort zijn land/overwinteringsbiotoop hebben. Ook kunnen vinpootsalamanders jaarrond 
in het water aanwezig zijn1. In de rest van de deellocatie zijn geen vinpootsalamanders 
waargenomen. Ook is geen ei-afzet waargenomen en zijn geen larven aangetroffen. In het gehele 
plangebied zijn tijdens de bemonstering van het water geen andere beschermde amfibieën 

1 http://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=139959&cat=152
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aangetroffen. Van algemeen voorkomende amfibieën is één exemplaar van de gewone pad 
aangetroffen rondom de Oude Leij. 

Aan de hand van het bovenstaande en gezien de voorgenomen ontwikkelingen, heeft de soort 
geen essentieel leefgebied binnen het invloedsgebied van het voornemen. 

Figuur 3.5a. Locaties aangetroffen individuen van de vinpootsalamander. 

Figuur 3.5b. Aangetroffen individuen van de vinpootsalamander. 

Waarneming vinpootsalamander
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3.5 Vogels met een jaarrond beschermd nest    

3.5.1 Roofvogels 

Binnen de deellocatie zijn tijdens de onderzoeksrondes geen horsten, nesten of andere sporen van 
roofvogels met een jaarrond beschermd nest (anders dan uilen) aangetroffen. Op basis van deze 
informatie kan vastgesteld worden dat roofvogels geen binding hebben met de deellocatie en 
daardoor geen essentieel leefgebied hebben in de deellocatie. Waarschijnlijk hebben de soorten 
in de deellocatie wel een onderdeel van hun foerageergebied. Echter dit foerageergebied van de 
soorten is dermate groot dat de deellocatie hier slechts een klein onderdeel van vormt. 

3.5.2 Uilen 

In de deellocatie werden de steenuil en de kerkuil verwacht. De kerkuil is een soort die voorkomt 
in cultuurland met gras- en bouwlanden die begrensd worden door kruidenrijke akkerranden, 
houtwallen, heggen of bosjes. Ze worden bijna nooit aangetroffen in bossen. De steenuil is vogel 
die gebruikelijk leeft op erven van burgerwoningen, bij boerderijen in het agrarische 
cultuurlandschap en aan dorpsranden. Het ideale leefgebied van de steenuil voorziet het hele jaar 
in voldoende voedsel, in een geschikte nestplek en in voldoende veiligheid. (Bron:  
Kennisdocumenten BIJ12.) 

HaVeP 
In het HaVeP pand zijn in april 2016 op verschillende plekken veren, braakballen en uitwerpselen 
aangetroffen (Antea Group, 2016). Gezien de grootte van de braakballen gaat het om de kerkuil. 
Het gebouw is op veel verschillende plekken toegankelijk voor de kerkuil. Begin april betrof het 
enkel oude braakballen en uitwerpselen; in juli 2016 zijn verse sporen aangetroffen (zie voor de 
locaties Figuur 3.6). Met het aantreffen van de verse sporen is recent gebruik van het pand door 
de kerkuil vastgesteld. Tijdens het onderzoek in 2016  is echter geen nestlocatie aangetroffen. 
Begin 2016 is door de beheerder van het pand een dode kerkuil gevonden in de weilanden achter 
het bedrijf. In 2015 en 2016 is een succesvol broedgeval geweest van de kerkuil in de kerk St. Jan 
(bron: uilenwerkgroep Uylenspieghel). Dit broedgeval ligt hemelsbreed 300m van het gebouw af. 
Mogelijk gebruiken de kerkuilen op deze locatie het pand van HaVeP als roestplaats.  

Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone 
In het gebied van de tuin van Huize Anna en in de Groen-blauwe zone zijn geen broedende (steen- 
of kerk)uilen aangetroffen. Tijdens de avond/nachtbezoeken zijn in het parkdeel van Huize Anna 
en omgeving wel regelmatig bosuilen gehoord. Bedelende jongen bosuilen zijn echter niet gehoord 
en ook is geen nestboom gevonden. (Deze soort heeft overigens geen jaarrond beschermd nest. 
Maar is voor de volledigheid hier wel benoemd.) 

Enkel tijdens de veldbezoeken op 30 maart 2017 en 10 april 2017 reagerende steenuilen in de 
omgeving van de deellocatie op de met een recorder afgespeelde geluiden. De locatie waar 
gereageerd werd is met een gele stip aangegeven in Figuur 3.6. In de deellocatie zelf zijn geen vaste 
rust- en verblijfplaatsen van de steenuil en/of kerkuil vastgesteld. Mogelijk kunnen de soorten hier 
wel foerageren (met name in de ruige hoekjes en waar een gradiënt in de vegetatie is.  
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Figuur 3.6. Locaties aangetroffen sporten van de kerkuil en de gehoorde steenuil. Deelonderzoekslocatie 
HaVeP (oranje) 

3.6 Vleermuizen  

Onder andere de gebouwbewonende gewone dwergvleermuis wordt in de deellocatie verwacht.  
De gewone dwergvleermuis is een echte cultuurvolger en is dan ook veel in de bebouwde 
omgeving te vinden. Gewone dwergvleermuizen kunnen in allerlei gebouwen en bouwwerken 
voorkomen. Ze hebben een netwerk aan gebouwen waarin ze huizen. Vooral in gebieden met 
bebouwing nabij een ‘groene omgeving’ zoals parken, loofbossen, houtwallen en beschutte 
waterpartijen komen ze veel voor (BIJ12, Kennisdocument 2017).  
In 2014 is onderzoek uitgevoerd rondom de HaVeP gebouwen (Antea Group, 2015). In 2016-2017 
in de tuin van Huize Anna en in de Groen-blauwe zone. Onderstaand wordt per deelgebied de 
resultaten van het vleermuisonderzoek gepresenteerd. 

3.6.1 HaVeP 

In de HaVeP gebouwen zijn tijdens de onderzoeksrondes van 2014 de volgende vleermuissoorten 
waargenomen: 

 gewone dwergvleermuis,  
 laatvlieger,  
 rosse vleermuis en  
 tweekleurige vleermuis.  

Per functie wordt omschreven welke waarnemingen zijn gedaan.  

Locatie gehoorde steenuil (2017)

      Locaties met braakballen en   

      uitwerpselen van de kerkuil (2016) 
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Zomer- / kraamverblijven 
Binnen de deellocatie zijn twee zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Het 
betreft een zomerverblijf van een groep van vijf gewone dwergvleermuizen. Dit verblijf bevindt 
zich onder de dakrand (afbeelding 3.7 linker foto). Daarnaast is een zomerverblijf van een 
mannelijk exemplaar van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Dit verblijf bevindt zich tussen 
de houten dakrand en de muur (afbeelding 3.7 rechter foto). Kraamverblijven zijn niet 
aangetroffen. In Figuur 3.8 zijn de waarnemingen van de verblijfplaatsen vleermuizen 
weergegeven. 

Figuur 3.7. Links: zomerverblijf groep van vijf individuen gewone dwergvleermuis. Rechts:  Zomerverblijf 
enkel individu gewone dwergvleermuis. 

Paarverblijven / zwermplaatsen 
De zomerverblijven zijn ook in gebruik als paarverblijfplaats in de periode augustus – september. 
Het verblijf van de groep is in deze periode echter verdeeld over twee verschillende dakranden. 
Nabij het zomerverblijf van de mannelijke gewone dwergvleermuis is baltsactiviteit van deze soort 
waargenomen. Het is hierdoor aannemelijk dat deze verblijfplaats ook door de gewone 
dwergvleermuis als paarverblijf wordt benut. 

Winterverblijven 
Tijdens het onderzoek naar paarverblijven en zwermplaatsen zijn geen middernachtzwermen bij 
potentiële winterverblijven waargenomen. De gebouwen binnen het HaVeP terrein zijn slechts 
beperkt geschikt als winterverblijf voor vleermuizen. De meeste onderzochte ruimtes hebben een 
relatief lage luchtvochtigheid. Daarnaast zijn deze ruimten vrijwel allen gevoelig voor 
temperatuurschommelingen. Dit is het gevolg van het golfplatendak en openingen in het dak. De 
ruimten die een meer stabiel klimaat en voldoende hoge luchtvochtigheid hebben zijn aanvullend 
gecontroleerd. In één van de ruimtes zijn twee keutels van vleermuizen aangetroffen. Naar 
verwachting zijn dit uitwerpselen van een vleermuis die in het gebouw heeft gefoerageerd. Op de 
locatie waar de mestsporen zijn aangetroffen, is geen geschikte wegkruipmogelijkheid voor 
vleermuizen aanwezig. Hierdoor is er geen indicatie dat de bebouwing als winterverblijf wordt 
gebruikt door vleermuizen. Er zijn geen winterverblijven in de deellocatie te verwachten. 

Middernachtzwermen bij potentiële winterverblijven zijn tijdens het onderzoek niet 
waargenomen. Ook zijn tijdens de inpandige inspectie geen vleermuizen aangetroffen. Hierbij is 
tevens vastgesteld dat de gebouwen nauwelijks tot niet geschikt zijn als winterverblijf voor 
vleermuizen door het ontbreken van een hoge luchtvochtigheid en stabiele temperatuur en de 
aanwezigheid van tocht. Bovendien zijn de wanden van de nieuwere gebouwen glad en ontbreken 
naden en kieren waarin vleermuizen zich kunnen verschuilen. 
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Vliegroutes 
Binnen en grenzend aan de deellocatie zijn vliegroutes waargenomen van de gewone 
dwergvleermuis en van de laatvlieger. De vliegroute van de laatvlieger wordt door enkele 
exemplaren gebruikt. Van de gewone dwergvleermuis zijn circa 15 exemplaren op de vliegroute 
parallel aan de Bergstraat waargenomen. De vleermuizen vlogen langs de gebouwen op het terrein 
van de textielfabriek. De vliegroute langs de bosrand aan de Watermolenstraat wordt 
waarschijnlijk voor een deel door dezelfde individuen als de andere vliegroute gebruikt. De 
waarnemingen en de vliegroutes sluiten op elkaar aan. 

Foerageerzones 
De groenstructuren in en rondom de deellocatie worden benut door de gewone dwergvleermuis 
als foerageerzone. Daarnaast zijn de rosse vleermuis en de tweekleurige vleermuis foeragerend 
boven de deellocatie waargenomen. Voor beide soorten betreft het waarnemingen van een enkel 
exemplaar. 

3.6.2 Tuin Huize Anna en Groenblauwe zone 

In de tuin van Huize Anna en in de Groen-blauwe zone zijn tijdens de onderzoeksrondes van 2016-2017 
de volgende vleermuissoorten waargenomen: 

 gewone dwergvleermuis  gewone grootoorvleermuis
 ruige dwergvleermuis  baardvleermuis 
 rosse vleermuis  watervleermuis
 laatvlieger

Per functie wordt omschreven welke waarnemingen zijn gedaan.  

Zomer- / kraamverblijven 
In de tuin van Huize Anna is in juni kortstondig zwermgedrag waargenomen van de gewone 
dwergvleermuis. Daarna is tijdens de overige bezoeken op die plek geen zwermgedrag meer 
waargenomen. Nabij de populieren in de Groen-blauwe zone (zie voor de locatie Figuur 3.9) is heel 
het zomerseizoen een grote groep vleermuizen actief geweest, met name gewone 
dwergvleermuizen en myotis (water- en baardvleermuis). Echter een vaste rust- en verblijfplaats 
is op deze locatie niet vastgesteld. Naar verwachting gaat het hier om een verzamelplaats van 
vleermuizen. Na het verzamelen gaan ze elders foerageren en vliegen ze richting hun 
verblijfplaatsen in gebouwen in de omgeving.  
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Figuur 3.8. Waarnemingen zomer- en paarverblijfplaatsen in de HaVeP gebouwen (Antea Group, 2015).

Paarverblijven / zwermplaatsen 
Tijdens het de veldbezoeken in de paarperiode zijn in totaal elf baltsende gewone 
dwergvleermuizen in de deellocatie waargenomen. Van de baltsende mannetjes zijn geen 
paarverblijfplaatsen aangetroffen in de deellocatie; ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor 
de aanwezigheid van winterverblijfplaatsen (zwermgedrag is niet waargenomen). 

Vliegroutes en foerageergebied 
Langs de met bomen begeleide beek de Nieuwe Leij en de boomlanen richting het landgoed Gorp 
en Rovert trekken relatief veel vleermuizen met name gewone dwergvleermuizen en Myotis (zie 
ook onderstaande uiteenzetting van aantallen). In de zomerperiode kan er zeker gesproken 
worden van een veel gebruikte vliegroute. De route is aangegeven met een gele peil in Figuur 3.9. 
Gezien het onverlichte en groene karakter van de vliegroute en gezien het gegeven dat de route 
langs de tuin van Huize Anna de enige donkere verbinding is van oost naar west in de nabijheid van 
gebouwen (waar de verblijfplaatsen aanwezig zijn), is hier sprake van een essentiële verbinding.  

In en rond de deellocatie zijn overal foeragerende vleermuizen te vinden. Van een soortenrijke en 
druk bezochte (essentiële) foerageerplek kan echter niet gesproken worden. De meeste 
vleermuizen zijn langs de bomen bij de Nieuwe Leij waargenomen. Zie voor de aanduiding van dit 
gebied Figuur 3.9. 

Tijdens het bezoek in juni 2017 zijn in de avond 27 foeragerende gewone dwergvleermuizen, één 
foeragerende laatvlieger, twee foeragerende grootoorvleermuizen en drie foeragerende rosse 
vleermuizen waargenomen. Tijdens het ochtendbezoek in juni 2017 zijn twintig foeragerende en 
doortrekkende gewone dwergvleermuizen, twee overtrekkende rosse vleermuizen en drie 
langstrekkende grootoorvleermuizen richting de kerk waargenomen.  

Locaties zomer- en 

paarverblijven 
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Tijdens het avondbezoek in juli 2017 zijn achttien foeragerende gewone dwergvleermuizen, één 
foeragerende laatvlieger, vier foeragerende grootoorvleermuizen en vijf foeragerende water- of 
baardvleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede avondbezoek in juli zijn de volgende 
vleermuizen foeragerend waargenomen: 36 gewone dwergvleermuizen, drie rosse vleermuizen, 
acht laatvliegers en veertien water- of baardvleermuizen. Tijdens het laatste avondbezoek in juli 
zijn de volgende vleermuizen foeragerend waargenomen: 29 gewone dwergvleermuizen, drie 
rosse vleermuizen, acht laatvliegers, 21 water- of baardvleermuizen en vier grootoorvleermuizen. 

Tijdens het eerste ochtendbezoek in juli 2017 zijn zestien foeragerende gewone 
dwergvleermuizen, één foeragerende laatvlieger, één foeragerende ruige dwergvleermuis en drie 
foeragerende rosse vleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede ochtendbezoek in juli zijn 16 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en 7 foeragerende water- of baardvleermuizen 
waargenomen. 

Tijdens het eerste avondbezoek van augustus 2017 zijn de volgende vleermuizen foeragerend en 
voorbijtrekkend waargenomen middels de luisterbox: zestig gewone dwergvleermuizen en/of 
baard- of meervleermuizen en twee laatvliegers. Tijdens het tweede avondbezoek in augustus zijn 
de volgende vleermuizen foeragerend/voorbijtrekkend waargenomen middels de luisterbox: 73 
gewone dwergvleermuizen/ gewone dwergvleermuizen en/of baard- of meervleermuizen, twee 
rosse vleermuizen en 34 laatvliegers. Tijdens het ochtendbezoek in augustus zijn de volgende 
vleermuizen foeragerend waargenomen: 16 gewone dwergvleermuizen, één rosse vleermuis, twee 
laatvliegers, zeven grootoorvleermuizen en 18 baard- of meervleermuizen.  

Tijdens het eerste avondbezoek in september 2016 zijn vier foeragerende baard- of 
meervleermuizen, één foeragerende watervleermuis, één foeragerende rosse vleermuis, één 
foeragerende grootoorvleermuis, één foeragerende ruige dwergvleermuis en 16 foeragerende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen. Tijdens het tweede avondbezoek in september zijn 12 
foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen, drie foeragerende grootoorvleermuizen 
en twee foeragerende baard- of meervleermuizen.  
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Figuur 3.9. Locaties aangetroffen zwemplaatsen en baltslocaties. Deelonderzoekslocatie HaVeP (oranje) 

Locatie zwermplaatsen  zomerseizoen

      Locatie baltsplaatsen gewone dwergvleermuis 

      Vliegroute 

      Foerageergebied 

Zie figuur 3.8 
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4 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 3 uiteengezette bevindingen getoetst aan de Wet 
natuurbescherming en wordt aangegeven of een noodzaak is om een ontheffing in het kader van 
de Wet natuurbescherming aan te vragen. In paragraaf 4.1 staat het toetsingskader van de Wet 
natuurbescherming uiteengezet. Respectievelijk komen in de paragrafen daarna aan bod: 
bosbeekjuffer, eekhoorn, kleine marterachtigen en de steenmarter, vinpootsalamander, vogels 
met een jaarrond beschermd nest en vleermuizen. Indien sprake is van een overtreding van 
verbodsbepalingen (en een ontheffing nodig is) en/of wanneer randvoorwaarden gelden bij de 
uitvoering, is gebruikt gemaakt van het opsommingsteken ‘ ’. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een kijk op de integrale ecologische bevindingen die gedaan zijn in het project Zuidrand als 
geheel (paragraaf 4.8).   

4.1 Toetsingskader 

De onderzochte soorten zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en staan 
vermeld onder verschillende artikelen: bosbeekjuffer (artikel 3.10), eekhoorn (artikel 3.10), kleine 
marterachtigen (artikel 3.10) en de steenmarter (artikel 3.10), vinpootsalamander (artikel 3.10), 
vogels met een jaarrond beschermd nest (artikel 3.5) en vleermuizen (artikel 3.5). De 
verbodsbepalingen vermeld in deze artikelen staan hieronder uiteengezet. 

4.2 Bosbeekjuffer  

De bosbeekjuffer heeft (functioneel) leefgebied langs de Nieuwe Leij. De soort staat vermeld onder 
artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming (onderdeel A). Als gevolg van de verlegging van de 
Nieuwe Leij wordt het leefgebied van de bosbeekjuffer (tijdelijk) aangetast en vernietigd. De soort 

Artikel 3.5 Wet natuurbescherming Europees beschermde soorten 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10 Wet natuurbescherming - overig beschermde soorten 
1.  Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen. 
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is het hele jaar rondom en in het water aanwezig (ei – larve – adult). Mogelijk worden daarom 
individuen van de soort gedood tijdens de werkzaamheden (i.e. verlegging van de beek). 

 Als gevolg van de werkzaamheden rondom de Nieuwe Leij wordt leefgebied van de 
bosbeekjuffer ‘beschadigd en vernield’. De mogelijkheid bestaat dat de individuen tevens 
worden gedood. Dit is een overtreding van de in artikel 3.10 gestelde verbodsbepalingen 
(lid 1a en b) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen 
activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen daarnaast 
maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort 
uiteengezet. 

4.3 Eekhoorn  

De eekhoorn (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) is meermaals in de deellocatie (tuin van 
Huize Anna) waargenomen. Gezien de aangetroffen ‘reservenesten’ en de aanwezigheid van de 
soort in geschikt biotoop binnen de deellocatie, is het aannemelijk dat de tuin van Huize Anna 
(waar de deellocatie onderdeel van vormt) van belang is voor de lokale eekhoornpopulatie.  

De effecten als gevolg van de werkzaamheden en het toekomstige voornemen zullen van invloed 
zijn op de lokale eekhoornpopulatie. Doordat de tuin van Huize Anna grotendeels een parkachtig 
karakter houdt, gaat het leefgebied ter plaatse niet verloren. De eekhoorn blijft hier zijn natuurlijk 
verspreidingsgebied houden en er blijft een functioneel leefgebied aanwezig. Echter bestaat de 
kans dat door het voornemen enkele bomen met ‘reserve’nesten moeten wijken. Dit is strikt gezien 
in de Wet natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling 
(lid b). Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te 
worden. Er kan namelijk gewerkt worden met een goedgekeurde gedragscode. 

In de Wet natuurbescherming geldt dat gewerkt kan worden middels een door het Ministerie van 
EZ goedgekeurde gedragscode2. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de voormalige 
Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de eekhoorn is dit het 
geval.  

 Er kan in het geval van de eekhoorn gebruik worden gemaakt van de wettelijke vrijstelling, 
mits gehandeld wordt volgens een goedgekeurde Gedragscode. Zodoende wordt schade 
aan (lokale) populaties van beschermde dieren en planten voorkomen. Een ontheffing 
Wnb (soortbescherming) voor de werkzaamheden die betrekking hebben op (leefgebied 
van) de eekhoorn is dan niet aan de orde. Enkele randvoorwaarden die voortvloeien uit 
de Gedragscode zijn wel aan de orde; deze staan in Hoofdstuk 5 uiteengezet. 

4.4 Kleine marterachtigen en de steenmarter 

4.4.1 Kleine marterachtigen 

Nabij de gebouwen van het HaVeP terrein (het braamstruweel aan de zijde van de Nieuwe Leij) is 
zeer waarschijnlijk een verblijfplaats van de wezel aanwezig. De aanwezige verblijfplaats van de 
soort is van belang voor de instandhouding van de soort op lokaal niveau. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn deze vaste rust- en verblijfplaatsen van de wezel (artikel 3.10 Wnb) 
beschermd.  

2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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 Als gevolg van de sloop van de gebouwen en herinrichting van het HaVeP-terrein wordt 
de verblijfplaats ‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.10 
gestelde verbodsbepaling (lid b) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor 
de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort 
uiteengezet. 

4.4.2 Steenmarter 

Van de steenmarter (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) is bij het onderzoek uit 2014 nabij 
de fabrieksgebouwen van HaVeP een vaste rust- en verblijfplaats aangetroffen (achter het 
elektriciteitshuisje). Als gevolg van het voornemen ter plaatse zal het gebied heringericht worden. 
Alhoewel in de toekomstige situatie geschikt biotoop terugkeert (in de vorm van een ingericht 
woongebied met aangrenzend en geïntegreerd veel groen) zal het huisje en de verblijfplaats van 
de steenmarter door de werkzaamheden verstoord en aangetast worden. Dit is strikt gezien in de 
Wet natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling (lid b). 
Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te worden. 
Er kan namelijk gewerkt worden met een goedgekeurde gedragscode. 

In de Wet natuurbescherming geldt dat gewerkt kan worden middels een door het Ministerie van 
EZ goedgekeurde gedragscode3. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de voormalige 
Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de steenmarter is dit 
het geval.  

 Er kan in het geval van de steenmarter gebruik worden gemaakt van de wettelijke 
vrijstelling, mits gehandeld wordt volgens een goedgekeurde Gedragscode. Zodoende 
wordt schade aan (lokale) populaties van beschermde dieren en planten voorkomen. Een 
ontheffing Wnb (soortbescherming) voor de werkzaamheden die betrekking hebben op 
(leefgebied van) de steenmarter is dan niet aan de orde. Enkele randvoorwaarden die 
voortvloeien uit de Gedragscode zijn wel aan de orde; deze staan in Hoofdstuk 5 
uiteengezet. 

4.5 Vinpootsalamander 

De vinpootsalamander (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) heeft leefgebied in het natuurlijk 
ingerichte gebiedje ten zuidwesten van de deellocatie. Hier vinden als gevolg van de 
ontwikkelingen Goirle Zuidrand geen werkzaamheden plaats. Om deze reden wordt het leefgebied 
van de vinpootsalamander niet nadelig beïnvloedt; hetzelfde geldt voor de soort. Zodoende vinden 
geen overtredingen van de Wet natuurbescherming plaats. Een ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming is niet aan de orde.  

4.6 Vogels met een jaarrond beschermd nest  

In de deellocatie zijn geen nesten van boombewonende roofvogels met een jaarrond beschermd 
nest aangetroffen. Er is wel leefgebied van steen- en kerkuil in de deellocatie. Hieronder wordt op 
deze soorten ingegaan. 

3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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4.6.1 Steenuil 

Gezien het ontbreken van nestplaatsen in de deellocatie zijn effecten op deze verblijfplaatsen van 
de steenuil (vermeld in artikel 3.1 en 3.5 Wnb) uitgesloten. In de nabijheid (maar buiten de 
deellocatie) is de steenuil gehoord. Een dergelijke waarneming indiceert een territorium van de 
soort. Gezien het gegeven dat de soort tijdens de veldbezoeken enkel buiten de deellocatie is 
gehoord, kan aangenomen worden dat het essentiële leefgebied van de soort zich buiten de 
deellocatie bevindt. De soort kan (incidenteel) ook in de deellocatie foerageren. Echter is de 
deellocatie van een beperkt belang gezien het in de omgeving in voldoende mate aanwezig zijn 
van foerageergebied. Overigens blijft in de toekomstige situatie (na het herinrichten van de Groen-
blauwe zone) een landschappelijk gevarieerd gebied over welke een geschikt foerageergebied 
vormt voor de soort. 
Concluderend kan gesteld worden dat voor de steenuil geen verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming overtreden worden en dat er geen noodzaak is tot het aanvragen van een 
ontheffing. 

4.6.2 Kerkuil 

Beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming is de nestplaats van de kerkuil (vermeld in 

artikel 3.1 en 3.5 Wnb) en de functionele leefomgeving van die verblijfplaats. De functionele 

leefomgeving van een nest is de omgeving van die plaatsen die nodig is om ze als zodanig te laten 

functioneren.  

Uit het onderzoek is gebleken dat een nestplaats niet aanwezig is in de deellocatie; directe effecten 

hierop zijn dan ook uitgesloten. Foerageergebied is wel aanwezig in de deellocatie. 

Foerageergebied is van essentieel belang indien door het verdwijnen ervan, de functionaliteit van 

de nestplaats in het geding komt. Effecten op het aanwezige foerageergebied zijn echter niet 

wezenlijk en/of permanent; er zal geen sprake zijn van het verdwijnen van essentieel 

foerageergebied. In de toekomstige situatie krijgt de deellocatie namelijk een groen en afwisselend 

karakter met voldoende voedselmogelijkheden voor de soort (door de herinrichting van de Groen-

blauwe zone tot een natuurwaardevol landschap) waardoor permanente effecten niet aan de orde 

zijn. Tevens worden geen tijdelijke effecten verwacht op het foerageergebied van de soort doordat 

de werkzaamheden voornamelijk overdag plaatsvinden, het gebied niet in één keer wordt 

aangetast (maar in fasen) en door de grote actieradius van de soort er altijd voldoende alternatief 

foerageergebied bereikbaar is (het buitengebied rondom de deellocatie).  

Uit het onderzoek komt wel naar voren dat de kerkuil een rustplaats heeft in de deellocatie, 

namelijk in de gebouwen van het HaVeP-terrein. Rustplaatsen van de kerkuil zijn in principe 

beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het functioneren van de nestplaats. Bij voorliggend 

gebied is onduidelijk of de voorliggende rustplaats van essentieel belang is (een overzicht van 

andere rustplaatsen is niet voorhanden; dit kan vaak in een grote omtrek rondom de feitelijke 

nestplaats liggen en strekt tot ver buiten de deellocatie). Daarom wordt de worst-case scenario 

gehanteerd en geldt het onderstaand: 

 Als gevolg van de sloop van de HaVeP gebouwen wordt een rustplaats van de kerkuil 
‘beschadigd en vernield’. Alhoewel hier geen nestplaats aanwezig is, is op dit moment niet 
duidelijk in hoeverre deze rustplaats bijdraagt aan de functionaliteit van de nestplaats van 
de kerkuil. Indien dit het geval is (daar wordt bij voorliggende situatie van uitgegaan) dan 
is een aantasting van de rustplaats een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepalingen (lid 4) van de Wet natuurbescherming omdat daarbij mogelijk ook de 
functionaliteit van de nestplaats in het geding komt. Om deze reden dienen maatregelen 
uitgevoerd te worden om de functionaliteit van de rustplaats c.q. de nestplaats in stand 



Ecologisch nader onderzoek 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek en de Groen-blauwe zone 
projectnummer 0407072.01 
27 november 2017 revisie 00 
VP Grondexploitatie 

Blad 30 van 38 

te houden. De aantasting van de rustplaats en de omgang daaromtrent dient voorgelegd 
te worden aan het bevoegd gezag (in de vorm van een ontheffingsaanvraag). Doormiddel 
van het uitvoeren van een aantal randvoorwaarden/maatregelen kan een positieve 
afwijzing dan wel een ontheffing verkregen worden. In Hoofdstuk 5 zijn de 
randvoorwaarden/maatregelen kort uiteengezet. 

4.7 Vleermuizen 

4.7.1 Verblijfplaatsen 

In de gebouwen van HaVeP zijn twee zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis (vermeld in 
artikel 3.5 Wnb) aanwezig die tevens op vrijwel dezelfde locaties worden gebruikt als verblijven in 
de paarperiode (dan worden drie locaties gebruikt). De aanwezige  zomer/paarverblijven van de 
gewone dwergvleermuis zijn van belang voor de instandhouding van de soort op lokaal niveau. Het 
betreft kleine groepsverblijven, welke een belangrijke rol vervullen in het netwerk van verblijven 
die de gewone dwergvleermuis door het jaar heen gebruikt. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen beschermd.  

 Als gevolg van de sloop van de gebouwen worden de zomer- en paarverblijven 
‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepaling (lid 4) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor de 
voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort 
uiteengezet. 

4.7.2 Vliegroutes 

In de deellocatie als geheel zijn meerdere vliegroutes vastgesteld. De vliegroute van de gewone 
dwergvleermuis rond het HaVeP terrein is van beperkt belang. Hoewel deze route door meerdere 
exemplaren van deze soort wordt gebruikt, is de laan op de Bergstraat (noord en oost) een goed 
alternatief. Deze laan dient in stand gehouden te worden (een vereiste die in de randvoorwaarden 
in Hoofdstuk 5 uiteengezet is). De vliegroute van de laatvlieger die hier ook aanwezig is, is van 
beperkt belang gezien het gegeven dat deze slechts beperkt gebruikt wordt en er voldoende 
alternatieven in de omgeving beschikbaar blijven.  

Grenzend aan de tuin van Huize Anna met de Nieuwe Leij is een belangrijke vliegroute aanwezig. 
Deze vliegroute maakt onderdeel uit van een grotere vliegroute die langs de Nieuwe Leij loopt en 
de hier aangrenzende bomen (nabij Thebe, het HaVeP-terrein en de tuin van Huize Anna). Ook 
loopt er een vliegroute ten oosten van de deellocatie, namelijk nabij de gebouwen van Van 
Besouw.  Het is aannemelijk dat de vliegroute grenzend aan de tuin van Huize Anna in verbinding 
ligt met deze vliegroute aan de oostzijde.  

De vliegroute wordt voornamelijk door de gewone dwergvleermuis gebruikt. Maar ook zijn 
Myotissoorten (baard- en watervleermuizen) aanwezig die gebruik maken van de vliegroute (doch 
in veel mindere mate dan de gewone dwergvleermuis).  

Een vliegroute volgt landschappelijke elementen. Een dergelijk landschappelijk element is de 
Nieuwe Leij en de daaraan grenzende bomenrijen. De Nieuwe Leij staat daarbij in verbinding met 
andere landschappelijke elementen, zoals de bomenlanen de Molendijk en de Vosserijten. Deze 
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twee lanen staan haaks op de dorpskern van Goirle (en lopen van Noord naar Zuid). Tijdens het 
onderzoek binnen het project Zuidrand Goirle als geheel is aangetoond dat vleermuizen die langs 
de Nieuwe Leij vliegen aansluiting vinden met de Molendijk en de Vossenrijten en hier verder langs 
vliegen en foerageren. Deze twee lanen blijven bij de herontwikkeling van de Zuidrand Goirle 
behouden en blijven functioneel als vliegroute.  

 Gezien het veelvuldige gebruik van de vliegroute en gezien het feit dat dit de enige 
onbelichte vliegroute is die oost en west (nabij bebouwing met potentiele 
verblijfplaatsen) met elkaar verbindt, kan de vliegroute gekenmerkt worden als 
essentieel. Derhalve moet de vliegroute ook in het toekomstige ontwerp behouden en 
functioneel blijven. Hiervoor moeten er (onverlichte) landschapselementen dienst blijven 
doen als vliegroute die de verschillende landschappelijke elementen in de omgeving met 
elkaar verbindt. Indien de vliegroute niet in stand blijft, kan er sprake zijn van een 
overtreding in het kader van de Wet natuurbescherming aangezien de vliegroute een 
belangrijke rol kan spelen bij het laten functioneren van de in de omgeving aanwezig 
zijnde verblijfplaatsen. Er is dan mogelijk sprake van het overtreden van artikel 3.5, lid 4. 
Voor een dergelijke overtreding is een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. 
Om te voorkomen dat de verbodsbepaling wordt overtreding worden, zijn maatregelen 
nodig. In Hoofdstuk 5 zijn deze kort uiteengezet. 

4.7.3 Foerageergebied 

Foerageergebied is beschermd als het van essentieel belang is voor het in stand houden van een 
vaste verblijfplaats(en). Dit is in zijn algemeenheid het geval als bij het verdwijnen van het 
foerageergebied de verblijfplaats ook zou verdwijnen.  

Alhoewel rondom de HaVeP gebouwen, rondom de Nieuwe Leij en de daar aanwezige bomen 
wordt gefoerageerd door vleermuizen, zal bij het verdwijnen daarvan naar verwachting geen 
verblijfplaatsen verloren gaan. Dit omdat er in de omgeving voldoende alternatief en bereikbaar 
foerageergebied aanwezig is (en blijft). In de toekomst wordt de Nieuwe Leij verlegd en 
daaromheen een nat natuurgebied gecreëerd. Dit gebied biedt door het natte karakter veel 
voedselmogelijkheden voor vleermuizen. 

4.8 Integrale beoordeling Zuidrand Goirle 

In deze paragraaf wordt een blik geworpen op de effecten die optreden op voorgenoemde soorten 
als gevolg van de ontwikkelingen in het project Zuidrand als geheel (Van Puijenbroek inclusief tuin 
van Huize Anna en de Groen-Blauwe zone plus Thebe plus Van Besouw).  

Uit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd in de plangebieden van Zuidrand Goirle komt 
naar voren dat de Zuidrand als geheel met name voor vleermuizen een belangrijke rol speelt. De 
overige in dit document behandelde soorten betreffen soorten die hun leefgebied enkel binnen 
één deellocatie hebben (zoals de bosbeekjuffer binnen de deellocatie van Van Puijenbroek) 
waardoor er onderling geen samenhang is. 

Vleermuizen hebben een grote actieradius en leven in netwerken van meerdere (lokale) 
populaties. De lokale populatie wordt gevormd door één of meerdere kraamkolonies, enkele niet-
voortplantende groepen vrouwtjes en de mannetjes (BIJ12, 2017). Vleermuizen gebruiken een 
gebied dus op verschillende manieren, waarbij de elementen die een belangrijke functie vervullen 
beschermd zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. Diverse elementen in een gebied en 
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in het landschap vervullen meerdere functies zoals bebouwing als verblijfplaatsen en bomenrijen 
als vliegroute die vleermuizen gebruiken om zich te kunnen verplaatsen tussen verblijfplaats en 
foerageergebied. Zo zijn in de plangebieden van Zuidrand Goirle in gebouwen meerdere 
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. De verwachting is daarnaast dat de 
vleermuizen in deze verschillende plangebieden gebruik maken van één en dezelfde vliegroute; 
namelijk die langs de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij en de bomen hieromheen vormen tevens een 
geschikt foerageergebied voor de vleermuizen. Gezien het gebruik van de Zuidrand door 
vleermuizen is hier (in samenhang met de overige bebouwing in Goirle) mogelijk sprake van een 
netwerkpopulatie. 

Daarnaast is tijdens het onderzoek binnen voorliggend plangebied een ecologische relatie 
aangetoond tussen de gebouwen van HaVeP en de Groen-Blauwe zone. De marterachtigen die 
verblijfplaatsen hebben op het HaVeP- terrein maken gebruik van de Groen-Blauwe zone en de 
tuin van Huize Anna als foerageergebied. Ook de kerkuil heeft een rustplaats in de HaVeP-
gebouwen en foerageert in de Groen-blauwe zone.  

Deze gebieden zijn dus in bepaalde manier met elkaar verbonden en verdienen daarom een 
integrale aanpak als het gaat om het mitigeren van de effecten die ontstaan als gevolg van de 
ontwikkelingen in het project Zuidrand Goirle. In Hoofdstuk 5 worden randvoorwaarden genoemd 
die bij de toekomstige inrichting meegenomen moeten worden om in het zicht van de beschermde 
natuurwaarden tot een goede afwikkeling te komen.  
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5 Randvoorwaarden toekomstige inrichting 

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet welke randvoorwaarden (mitigatieopgaves) gelden vanuit 
de Wet natuurbescherming als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied rondom 
de gebouwen van HaVeP, de tuin van Huize Anna en de Groen-blauwe zone. De randvoorwaarden 
hebben alle betrekking op maatregelen die de gunstige staat van instandhouding garanderen en 
die van belang zijn voor de permanente, toekomstige situatie van het gebied. Deze 
randvoorwaarden dienen, samen met de zorgplicht maatregelen, nader uitgewerkt te worden in 
een mitigatieplan. Wanneer voldaan wordt aan deze soortspecifieke maatregelen, vinden geen 
effecten plaats op de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten. Onder meer4

onder deze voorwaarden kan het bevoegd gezag (in dit geval de provincie Noord-Brabant) een 
ontheffing voor de ontwikkelingen afgeven. 

Respectievelijk komen randvoorwaarden aan bod voor de: bosbeekjuffer, kleine marterachtigen, 
kerkuil en vleermuizen. Voor deze en overige soorten (eekhoorn, steenmarter) gelden ook 
zorgplicht gerelateerde maatregelen (maatregelen genomen in het kader van de zorgplicht zoals 
het werken buiten de kwetsbare periodes en het gefaseerd werken) en gelden niet als harde 
randvoorwaarden ten behoeve van de toekomstige situatie. Deze zorgplicht gerelateerde 
maatregelen worden hieronder daarom niet verder uiteengezet. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een korte toelichting op de randvoorwaarden die benodigd zijn om de ecologische samenhang 
tussen de verschillende plangebieden binnen het project Zuidrand te waarborgen (paragraaf 5.5). 

5.1 Bosbeekjuffer  

De bosbeekjuffer heeft zijn leefgebied (met alle functies daarbinnen) langs een gedeelte van de 
huidige Nieuw Leij. Om permanente effecten te voorkomen, dient dit leefgebied in de nieuwe 
situatie terug te komen en/of deels behouden te blijven. De onderstaande randvoorwaarden 
gelden voor het leefgebied van de soort voor de toekomstige situatie (uit: Groenendijk, D., 2002): 

- Creëer beschaduwing. Een hoge mate van beschaduwing langs de beek is een belangrijke 
factor voor het leefgebied van de soort, maar het is eveneens van belang dat niet het hele 
beektraject beschaduwd is. Op plekken waar de zon door de boomkruinen dringt en op 
het water of op de oever valt, bezetten mannetjes van de bosbeekjuffer graag een 
territorium. En ook groeien in deze zogenaamde 'zonnevlekken' meer waterplanten die 
van belang zijn voor de afzet van eieren. In de nieuwe situatie dient derhalve voldoende 
afwisseling tussen schaduw en zon gecreëerd te worden; 

- Zuurstofrijke wateromstandigheden. Algemeen wordt aangenomen dat larven van de 
bosbeekjuffer een hoge zuurstofconcentratie nodig hebben. Langdurige lage 
zuurstofconcentraties zijn beperkend voor het voorkomen van de bosbeekjuffer. Dit 
verklaart dat de soort vooral langs beschaduwde beektrajecten voorkomt, waarvan de 
watertemperatuur relatief koud is; 

- Natuurlijke meandering. Een natuurlijke meandering van de beek is voor de 
bosbeekjuffer belangrijk (Groenendijk et al., 2001), omdat hierdoor een grote variatie aan 
microhabitats aanwezig is. Daarbij vormen hout, stenen en overige elementen een 
geschikt biotoop voor de soort. 

4 Naast het afwezig zijn van afbreuk aan de staat van instandhouding van de soort, dient tevens aangetoond te worden 

dat er geen andere alternatieven mogelijk zijn voor de activiteit en dat de werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt 

aangevraagd als belang in de wet genoemd staat. Zie ook de RVO site.  
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Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied dient tijdens de werkzaamheden 
zorgvuldig omgegaan te worden met de soort. Dit dient te gebeuren door bijvoorbeeld buiten de 
meest kwetsbare periode van de soort te werken. 

5.2 Kleine marterachtigen  

Door de voorgenomen herontwikkeling van het gebied gaat tijdelijk leefgebied van de wezel 
verloren. Om permanente effecten te voorkomen, dient dit leefgebied in de nieuwe situatie terug 
te komen en/of deels behouden te blijven. Er gelden de onderstaande randvoorwaarden voor het 
leefgebied van de soort: 

- Aanleg van nieuwe schuilplaatsen; Omdat wezels snel afkoelen en ze kwetsbaar zijn voor 
predatoren, zijn vooral goed beschutte schuilplaatsen van groot belang. Deze 
schuilplaatsen (zie Figuur 5.1) moeten nabij hun jachtgebied liggen en niet in de buurt van 
plaatsen waar veel mensen (en hun honden) komen. Als schuilplaatsen kunnen 
takkenhopen gemaakt worden. In een territorium moeten meerdere schuilplaatsen 
aanwezig zijn. Een detaillering dient in het mitigatieplan opgenomen te worden. 

- Aanleg van geleidende landschapselementen. Verbindingen kunnen op vele manieren 
tot stand worden gebracht zoals: natuurvriendelijke oevers, takkenmuren, houtwallen, 
droge begroeide greppels, sloten met ruig begroeide kanten etc.; 

- Creëren van extra dekking. Dekking kan bestaan uit grote graspollen of andere planten, 
begroeide verlagingen in de grond, ruigte etc. 

Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied dient tijdens de werkzaamheden 
zorgvuldig omgegaan te worden met de soort. Dit dient te gebeuren door bijvoorbeeld buiten de 
meest kwetsbare periode van de soort te werken (dus werken buiten 15 maart – 1 september). 

Figuur 5.1. Voorbeeld uitwerking creëren schuilplaats voor wezel. (Bron: RUD NHN, 2017). 
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5.3 Vogels met een jaarrond beschermd nest (kerkuil) 

De kerkuil heeft een rustplaats in een gebouw van HaVeP. Om enig effecten (op de nabijgelegen 
nestplaats) te voorkomen, dient deze functie in de nieuwe situatie terug te komen. In het kader 
hiervan gelden de onderstaande randvoorwaarden: 

- Creëer alternatieve rustplaatsen. Voor elke verblijfplaats die aangetast of verwijderd 
worden, moeten volgens het Kennisdocument van BIJ12 minimaal twee, maar bij 
voorkeur meer, nieuwe verblijfplaatsen worden aangeboden. Dit in de vorm van 
bijvoorbeeld kerkuilkasten of toegangen in gebouwen (bijvoorbeeld schuren). Voor de 
aanleg van deze kasten kan in overleg gegaan worden met de lokale Vogelwerkgroep voor 
de meest potentieel geschikte locaties. 

Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied dient tijdens de werkzaamheden 
zorgvuldig omgegaan te worden met de rustplaats van de soort. Dit dient te gebeuren door 
bijvoorbeeld buiten de meest kwetsbare periode van deze locatie van de soort te werken. 

5.4 Vleermuizen 

Door de voorgenomen herontwikkeling van het gebied wordt leefgebied van vleermuizen 
aangetast. Om permanente effecten te voorkomen, dient dit leefgebied (in dit geval 
verblijfplaatsen en vliegroute) in de nieuwe situatie terug te komen en/of deels behouden te 
blijven. Er gelden de onderstaande randvoorwaarden voor het leefgebied van de soorten: 

5.4.1 Verblijfplaatsen  

- Creëer zowel tijdelijke als permanente alternatieve verblijfplaatsen. Deze moeten in de 
permanente situatie inwendig terug komen en/of geïntegreerd worden in de toekomstige 
bebouwing. Voor de aan te tasten paar- en zomerverblijfplaatsen moeten nieuwe 
(tijdelijke en permanente) verblijfplaatsen worden gecreëerd. Uitgangspunt is vier 
verblijfplaatsen per te verwijderen verblijf. In totaal komt dit (en uitgaande van de situatie 
in 2014) uit op 12 verblijfplaatsen. Aan deze randvoorwaarde zijn een aantal eisen 
verbonden; deze dienen nader uitgewerkt te worden in het mitigatieplan. Zo moeten de 
alternatieven: 

o Voldoen aan alle eisen die de specifieke functies (paar- of zomerverblijffunctie) 
aan de verblijfplaats stellen; 

o op geschikte locaties en hoogtes opgehangen worden binnen een bepaalde 
afstand van de huidige verblijfplaatsen. Er moet op de nieuwe locaties een 
gunstig microklimaat aanwezig zijn dan wel gecreëerd worden (zoals weinig wind 
en lichtvervuiling ter plaatse). 

o Daarnaast moeten deze alternatieven tijdig aangeboden zijn zodat de soorten de 
tijd hebben om de alternatieve verblijfplaatsen te ontdekken. Hierbij is sprake 
van een gewenningstijd bij dergelijke aangeboden alternatieven, wat inhoudt dat 
zowel de oorspronkelijke als de alternatief aangeboden verblijfplaats een 
bepaalde periode gelijker tijd aanwezig moeten zijn (voor paarverblijven is dit 
zes maanden in de actieve periode).  
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5.4.2 Vliegroutes 

In de deellocatie als geheel zijn meerdere vliegroutes vastgesteld. Van belang is dat deze 
vliegroutes in de permanente situatie behouden blijven. De volgende randvoorwaarde gelden 
hierbij: 

- De laan op de Bergstraat dient in stand gehouden te worden. Dat wil zeggen dat er geen 
gaten worden gecreëerd die voor een dermate verandering zorgt in het microklimaat/in 
de mate van luwte dat deze ongeschikt raakt om voor vleermuizen langs te vliegen.  

- De vliegroute langs de Nieuwe Leij dient
o behouden te blijven of 
o terug gebracht te worden in de nieuwe situatie. Dat wil zeggen dat de 

verbinding met de Molendijk en De Vosserijten in standgehouden moet worden 
door het creëren van een lijnvormige verbinding ter hoogte van de verlegging 
van de beek (ter hoogte van de tuin van Huize Anna). Hierdoor dient de 
toekomstige zuidzijde van het moleneiland (de aanwezige woningen Zuidrand 
Goirle) te voldoen aan de eisen die een vleermuis stelt aan een dergelijke 
vliegroute. Daarbij dient een luwe omgeving gecreëerd te worden waar de 
vleermuizen langs kunnen vliegen. Grote gaten in het lijnvormige element 
moeten voorkomen worden.   

Naast bovenstaande randvoorwaarden voor het leefgebied van vleermuizen (verblijfplaatsen en 
vliegroute) dient tijdens de werkzaamheden zorgvuldig omgegaan te worden met het leefgebied 
van de soorten. Dit dient te gebeuren door bijvoorbeeld buiten de meest kwetsbare periode van 
de soorten te werken en de verblijfplaatsen in fasen ongeschikt te maken. 

5.5 Integraal benodigde randvoorwaarden 

Zoals in paragraaf 4.8 beschreven is, vormt de Zuidrand Goirle met name voor vleermuizen een 
samenhangend geheel door de aanwezigheid van verschillende verblijfplaatsen, vliegroutes en 
foerageergebied in het gehele gebied. Naast het gegeven dat binnen de toekomstig heringerichte 
Zuidrand in de nabijheid van de te verdwijnen verblijfplaatsen nieuwe verblijfplaatsen moeten 
terugkeren, is het met name de samenhang tussen de plangebieden die belangrijk is voor 
vleermuizen. Deze samenhang ontstaat door vliegroutes tussen deze gebieden. Derhalve is het in 
het zicht van de integraliteit binnen het project Zuidrand Goirle van belang dat de aanwezige 
vliegroutes dan wel in stand gehouden worden dan wel vervangen worden door vergelijkbare, 
functionele landschapselementen die dienst kunnen doen als dergelijke vliegroutes.  
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6 Conclusie 

In de onderzochte deelgebieden (rondom de HaVeP gebouwen en in de tuin van Huize Anna en de 
Groen-blauwe zone) van de deellocatie Van Puijenbroek binnen het project Zuidrand Goirle 
(Gemeente Tilburg) is in 2014, 2016 en 2017 volgens de geldende protocollen onderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen en het gebruik van de deellocatie door bosbeekjuffer, eekhoorn, 
kleine marterachtigen en de steenmarter, vinpootsalamander, vogels met een jaarrond beschermd 
nest en vleermuizen. 

 Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de deellocatie waar werkzaamheden gaan 
plaatsvinden ten behoeve van de herinrichting, essentieel (en in de Wet 
natuurbescherming beschermd) leefgebied vormt voor de bosbeekjuffer, eekhoorn, 
kleine marterachtigen en de steenmarter, kerkuil en vleermuizen.  

Door het voornemen wordt dit leefgebied aangetast en veroorzaakt het voornemen een 
overtreding van de in de Wet natuurbescherming genoemde verbodsbepalingen. Voor de soorten 
(met uitzondering van de eekhoorn en de steenmarter) betekent dit dat voor de voorgenomen 
werkzaamheden een ontheffing nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel 
soortbescherming). Voor de eekhoorn en de steenmarter geldt dat indien gewerkt wordt middels 
een goedgekeurde gedragscode, geen ontheffing Wnb nodig is.  

Voordat de ontheffing verleend kan worden dient onder meer aangetoond te worden dat de 
werkzaamheden niet leiden tot een achteruitgang van de gunstige staat van instandhouding van 
de soorten. Om deze reden dienen soortspecifieke maatregelen voorafgaand aan, tijdens en na de 
werkzaamheden getroffen te worden (zowel maatregelen in het kader van de zorgplicht als 
maatregelen die het behouden van de gunstige staat van instandhouding garanderen). De 
maatregelen die getroffen moeten worden in het kader van het behouden van de staat van 
instandhouding staan in Hoofdstuk 5 kort uiteengezet; deze dienen in een mitigatieplan (samen 
met de zorgplicht maatregelen) verder uitgewerkt te worden.  

Wanneer voldaan wordt aan de soortspecifieke maatregelen, vinden er geen effecten plaats op de 
gunstige staat van instandhouding staan van instandhouding van de betreffende soorten. Onder 
meer onder deze voorwaarden kan het bevoegd gezag (in dit geval de provincie Noord-Brabant) 
een ontheffing voor de voorgenomen ontwikkelingen afgeven.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw en het terrein van Van Puijenbroek. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder 
teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse 
Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van 
Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de 
genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft 
de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting 
van de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand. Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van Van Puijenbroek; hierin 
zijn binnen dit (deel)gebied de begrenzingen van de rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in 
de ‘Groen-blauwe zone’ aangegeven.  

Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. In het rode gebied is rondom de bebouwing in 2018 onderzoek gedaan naar vleermuizen. De 
paarse arcering: verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe arcering: globaal gebied 
toekomstige Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone wordt in 
een later stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief.

Voorliggend nader onderzoek gaat specifiek in op het vleermuisonderzoek dat is uitgevoerd 
rondom de bebouwing binnen het fabrieksterrein (binnen het rood gearceerde terrein 
weergegeven in Figuur 1.1; zie ook Figuur 1.2 voor dit gebied). In 2018 is hier onderzoek uitgevoerd 
naar vleermuizen. 
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1.1.1 Kader  

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier een van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets voor het plangebied Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab). Uit deze Natuurtoetsen is naar voren 
gekomen dat het plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van Puijenbroek) mogelijk 
fungeert als leefgebied voor vleermuizen. Vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Wet 
natuurbescherming en staan vermeld in artikel 3.5. 

Indien het plangebied belangrijk leefgebied vormt voor vleermuizen dan heeft de ruimtelijke 
ingreep mogelijk consequenties voor deze soorten en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de 
Wet natuurbescherming overtreden. Om deze reden is geadviseerd om een nader onderzoek uit 
te voeren naar de functionaliteit van het plangebied voor deze soorten. In voorliggende rapportage 
zijn de resultaten van het nader onderzoek beschreven.  

Onderstaand (zie Figuur 1.2) is het gebied aangegeven waar in 2018 onderzoek is uitgevoerd en 
waar voorliggend document betrekking op heeft.  

Figuur 1.2: Aanduiding onderzocht gebied in 2018. (Bron ondergrond: Globespotter, 2018). 
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1.2 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het inzichtelijk maken van de resultaten van het nader 
onderzoek vleermuizen, of verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden 
en of er een noodzaak is tot het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming – 
onderdeel soorten.  

1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgezet: 
 Allereerst wordt in Hoofdstuk 2 het voornemen beschreven. 
 In Hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming – 

soortbescherming beschreven. Hier wordt aan getoetst in voorliggend document. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de methodiek van het vleermuizenonderzoek. 
 In Hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 
 In Hoofdstuk 6 vind de toetsing en beoordeling plaats van de in Hoofdstuk 5 

gepresenteerde bevindingen.   
 Hoofdstuk 7 geeft de conclusies. 
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2 Voornemen 

Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Hierbij ligt de focus op de deellocatie van het fabrieksterrein; de ‘Rode ontwikkelingen’. Deellocatie 
‘Rode ontwikkelingen’ behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied relevant 
voor voorliggend document is in Figuur 1.2 rood omkaderd. 

2.1 Ontwikkeling 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren 
en natuur samen gaan. Zie ook Figuur 2.1 voor een impressie van de toekomstige stedelijke 
inrichting (visie tekening). 

Voor deze locatie is een theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 
Voor de ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Een aantal 
monumentale gebouwen en/of voorgevels blijven tevens behouden (zie Figuur 2.2). De 
herontwikkeling op de stedelijke locatie wordt in één keer uitgevoerd. De huidige bebouwing 
wordt geamoveerd en het gebied wordt in één keer gerealiseerd. Daarnaast wordt de Leij verlegd 
(binnen de Groen blauwe-zone). Vervolgens wordt de omgeving inricht als ruim opgezette 
woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied.   

Figuur 2.1: Globale impressie 
stedelijke inrichting (rood 
omkaderd)(Bron: 
Kuipercompagnons, 8-10-
2018).
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Figuur 2.2: De te behouden gebouwen zijn rood omkaderd (Bron: Kuipercompagnons, 8-10-2018). Paars zijn 

de gebouwen omkaderd waarvan enkel de gevel behouden blijft.
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3 Wettelijk kader 

3.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
toetsing wordt ingegaan op de bescherming van vleermuizen verankerd in de Wet 
natuurbescherming. Hier zal in Hoofdstuk 6 aan getoetst worden. 

3.2 Wnb - soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief Bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

Vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Habitatrichtlijn. Hieronder worden de 
verbodsbepalingen uit de Wnb behorende bij dit artikel uiteengezet.  

3.2.1 Vleermuizen: soorten van de Habitatrichtlijn 

Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het verboden om in het wild levende 
dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, 
opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen mogen niet 
beschadigd of vernield worden. Dieren behorend bij artikel 3.5 mogen niet opzettelijk verstoord 
worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding. Onderstaand 
staan de verbodsbepalingen uit de Wnb uiteengezet. 

3.2.2 Ontheffingsplicht 

Indien bij het voornemen gestelde verboden van artikel 3.5 worden overtreden, en deze niet 
volledig gemitigeerd kunnen worden of wanneer een toetsing gewenst is - dan dient een ontheffing 
aangevraagd te worden bij de provincie Nood-Brabant. De grond waarop een ontheffing mogelijk 
is, verschilt per categorie (1-3). Voor vleermuizen staan deze vermeld in artikel 3.8 van de Wnb.   

Artikel 3.5 Wet natuurbescherming Europees beschermde soorten 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij 

de Habitatrichtlijn, Bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in 
hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste 

lid te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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3.2.3 Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in 
dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. 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. Wanneer dergelijke 
handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid 
kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er 
dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om 
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor 
elke soort en elk individu in Nederland. 
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4 Methodiek 

Allereerst zal de werkwijze voor het vleermuisonderzoek uiteengezet worden (paragraaf 4.1) 
waarna in paragraaf 4.2 een overzicht gegeven wordt van het doel van de verschillende 
veldbezoeken, de onderzoeksdata en de bijbehorende weersomstandigheden. 

4.1 Werkwijze vleermuizenonderzoek 

Voordat de veldbezoeken zijn uitgevoerd ten behoeve van de vleermuisinventarisatie, is een 
bureaustudie uitgevoerd. Het doel van de bureaustudie is om te achterhalen welke 
vleermuissoorten en functies in het plangebied kunnen voorkomen.  

Tijdens de veldbezoeken is gewerkt volgens de richtlijnen voor het inventariseren van vleermuizen, 
die zijn opgesteld door het Vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus; ‘Protocol voor 
vleermuisinventarisaties' 2017. Het plangebied is te onoverzichtelijk om het onderzoek uit te 
voeren met één vleermuisdeskundige, daarom is het onderzoek uitgevoerd door twee 
vleermuisdeskundigen, om daarmee een vlakdekkend onderzoek, conform het vleermuisprotocol, 
uit te voeren. Onderstaand wordt aangegeven op welke wijze het onderzoek uitgevoerd zal 
worden.  

De vleermuisdetector is bij het vleermuisonderzoek een onmisbaar apparaat. Met dit apparaat 
worden de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt. Door verschillen in klank, ritme 
en andere kenmerken is het mogelijk de verschillende soorten te onderscheiden en de aard van 
gedrag te bepalen. Er is gewerkt met de Pettersson D240X en een Pettersson D200. De 
batdetectors vangt de ultrasone geluiden van vleermuizen op en maakt deze hoorbaar voor het 
menselijk gehoor. Daarnaast biedt het apparaat de mogelijkheid geluiden op te nemen voor 
analyse achteraf. Enkele soorten zijn namelijk in het veld zeer moeilijk te determineren en vereisen 
een controle met behulp van analyse-software. Vooral voor de soorten van het geslacht Myotis is 
dit noodzakelijk om tot een zekere determinatie te komen.  

Het weer is van invloed op de activiteiten van vleermuizen en daardoor op de doelmatigheid van 
het inventariseren. Harde wind, langdurige regenval, dichte mist en lage temperaturen zijn 
belemmerende factoren. Tijdens dergelijke weersomstandigheden is niet gewerkt (zie Tabel 4.1). 

De veldbezoeken zijn telkens met meerdere mensen uitgevoerd om een dekkend beeld te krijgen 
van het belang van het plangebied voor vleermuizen. Gedurende deze veldbezoeken werd het 
onderzoeksgebied te voet doorkruist, zodanig dat een gebiedsdekkende inventarisatie werd 
verkregen. 

4.2 Overzicht perioden van onderzoek 

Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen op verschillende manieren. Daarom is 
het nodig om een vleermuisonderzoek verspreid (met tussenpozen) over het actieve seizoen van 
vleermuizen uit te voeren. Om deze reden is in 2018 verspreid onderzoek uitgevoerd in de periode 
van mei tot en met september. Hieronder worden de meest belangrijke functies in het leefgebied 
en de bijbehorende perioden uiteengezet. In het tekstkader aan het einde van dit hoofdstuk (zie 
Figuur 4.1) worden de definities gegeven van de belangrijke functies die een gebied kan hebben 
voor vleermuizen. De veldbezoeken zijn gericht op het al dan niet vaststellen van deze functies in 
het plangebied. 
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Zomer- en kraamverblijven van vleermuizen 
In de periode 15 mei – 15 juli 2018 heeft onderzoek naar de aanwezigheid van zomer- en 
kraamverblijven plaatsgevonden (zie Tabel 4.1). Hierbij zijn drie ronden uitgevoerd waarvan twee 
rondes na zonsondergang plaatsvonden en één ronde in de vroege ochtend tot zonsopkomst.  

Paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen 
In de periode 15 augustus – 1 oktober 2018 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid 
van paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen (ten behoeve van het vaststellen van 
winterverblijven). Hierbij zijn twee bezoeken uitgevoerd na zonsondergang (zie Tabel 4.1). 

Vliegroutes en foerageergebied 
Het inventariseren van vliegroutes en foerageergebied heeft simultaan met het onderzoek naar 
andere verblijfplaatsen plaatsgevonden. Vliegroutes en foerageergebieden zijn (indien aanwezig) 
op kaart ingetekend. Voor een volledig beeld zijn hierbij zowel ochtendronden als avondronden 
uitgevoerd. 

4.3 Overzicht veldbezoeken 

In onderstaande tabel (zie Tabel 4.1) is een overzicht gegeven van de onderzoeksdata en 
omstandigheden tijdens het onderzoek naar vleermuizen. 

Tabel 4.1: Overzicht tijdstip en omstandigheden veldbezoeken vleermuizen. 

Datum Tijd 

Weersomstandigheden 

Gemiddelde 
temperatuur 

Windkracht 
en -richting 

Neerslag Bewolking 

22-05-2018 21.00-24.00 16°C O-1 Droog 100% 

 08-06-2018 03.24-05.24 15°C Windstil Droog 100% 

12-07-2018 21.52-00.30 16°C N-1 Droog 10% 

15-08-2018 22.00-02.00 16°C ZW-1 Droog Onbewolkt 

06-09-2018 22.00-02.00 13°C Windstil Droog 60% 
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Figuur 4.1: Definities functies in het leefgebied van vleermuizen.

Verblijfplaatsen/zwermgedrag 
Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere typen voortplantingsplaatsen en vaste 
rust- en verblijfplaatsen. Dit zijn zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, 
kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen. 
Het zwermgedrag is gedrag dat veel vleermuissoorten vertonen voordat zij een verblijfplaats 
binnenvliegen en dat zich kenmerkt door het herhaaldelijk naderen (aanvliegen) van de 
toegang van de verblijfplaats zonder deze definitief te betreden.  
Een zwermlocatie is een locatie waar dieren in herfst of voorjaar zwermen (vaak bij of in 
winterverblijfplaatsen). 

Foerageergebied 
Gebied waarbinnen een soort foerageert. Een foerageergebied is van essentieel belang voor 
het functioneren van de verblijfplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om 
de eventuele aantasting ervan op te vangen. 

Vliegroutes 
Vaste route vanaf een verblijfplaats naar een foerageergebied, waarvan minimaal 5% van de in 
de verblijfplaats aanwezige individuen gebruik maakt. Een vliegroute is essentieel wanneer er 
geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de verblijfplaats het betreffende 
foerageergebied te bereiken dan wel dat er wel een alternatieve vliegroute is, maar het gebruik 
hiervan kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te ver omvliegen of te 
onbeschut). 

Paarterritoria 
Territorium waarbinnen een mannelijke vleermuis baltst en deze verdedigt tegen andere 
mannetjes. Binnen een paarterritorium ligt de paarverblijfplaats. 

Baltsroep 
Sociaal geluid (roep) dat mannelijke vleermuizen gedurende de paartijd produceren met de 
functie om vrouwtjes te lokken en andere mannetjes af te weren. De baltsroep kan bestaan uit 
een werfroep en contactroep. 

Baltslocatie 
Een locatie waar de functie baltsen is en geen paarterritoria of paarverblijfplaatsen worden 
waargenomen. 
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5 Resultaten  

In dit hoofdstuk komen de resultaten van het vleermuisonderzoek 2018 aan bod. Allereerst wordt 
aangegeven wat de bevindingen zijn uit de bureaustudie (paragraaf 5.1), waarna in paragraaf 5.2
de resultaten van het veldonderzoek (de inventarisatie) worden uiteengezet. 

5.1 Resultaten bureaustudie 

Het onderzochte plangebied bevindt zich in een omgeving waar volgens de meest recente 
verspreidingsgegevens de in Tabel 5.0 genoemde vleermuissoorten waargenomen kunnen 
worden. In deze tabel is tevens een schematische weergave van het landschapsgebruik door 
vleermuizen gegeven. Per soort staat weergegeven hoe ze het landschap gebruiken, waar 
verblijfplaatsen aangetroffen kunnen worden en de status van voorkomen in Nederland. 
Daarnaast is met een kruis aangegeven welke potenties het onderzochte plangebied (en de nabije 
omgeving) voor de desbetreffende soort heeft. 

Tabel 5.0: Schematische weergave van het landschapsgebruik door vleermuizen.
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Gewone dwergvleermuis X X X X X A

Kleine dwergvleermuis X X X X ? ZZ 

Ruige dwergvleermuis X - - X X VA

Rosse vleermuis X X X X X VA

Laatvlieger X X X ? X A

Tweekleurige vleermuis X X X X X Z 

Gewone grootoorvleermuis X X X X X VA

Watervleermuis - X X X X A

Meervleermuis - X X X X Z 

Franjestaart X X X X X Z

Baardvleermuis X X X X X Z

*A = algemeen, VA = vrij algemeen, Z = zeldzaam, ZZ = zeer zeldzaam. 
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5.2 Resultaten velbezoeken 

Vleermuizen gebruiken in zijn algemeenheid een gebied voor verschillende functies: om te 
verblijven, te foerageren en/of als geleidend element. De belangrijkste verblijffuncties die in een 
gebied aanwezig kunnen zijn, zijn: kraamverblijfplaatsen, zomerverblijfplaatsen, 
paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. Dergelijke verblijfplaatsen zijn veelal verspreid over 
het betreffende gebied aanwezig en worden vaak maar gedurende enkele maanden van het jaar 
gebruikt. (Om die reden is onderzoek over de gehele actieve periode noodzakelijk.)  

Onderstaand is aangegeven of er verblijfplaatsen in het plangebied aanwezig zijn (paragraaf 5.2.1) 
en of er sprake is van essentieel foerageergebied en/of vliegroutes (paragraaf 5.2.2). 

5.2.1 Verblijfplaatsen in het plangebied 

Uit het onderzoek van 2018 is gebleken dat binnen het plangebied: 
 10 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn,  
 3 verschillende functies herbergen (zomer-, paar- en/of winterverblijf).  

De aanwezige zomer- en/of paarverblijfplaatsen zijn in gebruik door enkele vleermuizen (één á 
twee individuen per verblijf). Daarnaast is er één winterverblijfplaats aanwezig (deze wordt tevens 
gebruikt als paarverblijfplaats) waar meerdere vleermuizen vermoedelijk gebruik van maken. De 
winterverblijfplaats is in gebruik door circa 20 á 30 individuen van de gewone dwergvleermuis. De 
winterverblijfplaats is half augustus vastgesteld aan de hand van middennachtzwermen.  
Naast de tien verblijfplaatsen in het plangebied zijn twee verblijfplaatsen buiten het plangebied ( 
en buiten de invloedsfeer van het voornemen) vastgesteld. 

In het gebied zijn vanwege een eerder traject een aantal vleermuiskasten opgehangen. Vier 
verblijfplaatsen binnen het plangebied (van de tien in totaal) bevinden zich in deze kasten. De 
overige verblijfplaatsen (zes in totaal) betreffen opzichzelfstaande verblijfplaatsen. In onderstaand 
overzicht is het bovenstaande samengevat (zie Tabel 5.1). 

Tabel 5.1: Overzicht aanwezige verblijfplaatsen binnen het plangebied. 

Totaal aantal Type? Functie(s) 

10 verblijfplaatsen 

6 opzichzelfstaande 
verblijfplaatsen 

1 zomerverblijfplaats 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

3 paarverblijfplaatsen 

1 paar- en winterverblijfplaats 

4 verblijfplaatsen in kasten 
3 zomerverblijfplaatsen 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

In Figuur 5.1 zijn de locaties aangegeven van de vastgestelde verblijfplaatsen. Tevens is 
aangegeven wanneer welke functie op die locatie is vastgesteld.  

In Figuur 5.2 zijn foto’s van vijf verblijfplaatsen weergegeven. 
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# Type
Periode vaststellen functie verblijfplaatsen 

Totaal aantal verblijfplaatsen 
Juni Juli Augustus September

(X1) Vrij 1 Kraamverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats 
1 kraamverblijfplaats en 1 
paarverblijfplaats – buiten plangebied

(X2) Vrij 1 Paarverblijfplaats 
1 Paarverblijfplaats – buiten 
plangebied

K1.1* Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats

K1.2* Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats 

K2 Kast 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats  

K3 Kast 1 Zomerverblijfplaats** 1 Paarverblijfplaats 
1 verblijfplaats (zowel in de zomer als 
in de paarperiode in gebruik) 

4 Vrij 1 Zomerverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats 
1 verblijfplaats (zowel in de zomer als 
in de paarperiode in gebruik)

5 Vrij 1 Zomerverblijfplaats 1 Zomerverblijfplaats 

6 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

7 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

8 Vrij
1 winterverblijfplaats

(middennacht zwermen) 
1 Paarverblijfplaats 

1 verblijfplaats (zowel in de winter als 
in de paarperiode in gebruik)

9 Vrij 1 Paarverblijfplaats 1 Paarverblijfplaats

10 verblijfplaatsen in het plangebied (locaties 2 -10)

- 3 verblijfplaatsen hebben meerdere functies; 
- 4 verblijfplaatsen zijn in kasten aanwezig;  
- 6 verblijfplaatsen betreffen opzichzelfstaande locaties (achter betimmeringen etc.). 

* De locaties K1.1 en K1.2 zijn beiden bevestigd aan één (dezelfde) achterwandplaat (zie ingevoegde afbeelding).

**Op deze locatie is zowel in juni als juli de zomerverblijfplaats aangetroffen.  

X2

K3

5

4

K2K.1.1 
K.1.2

Figuur 5.1: Aanduiding aangetroffen vleermuisverblijfplaatsen in fabrieksgebouwen. Het ‘Type’ duidt aan of het een verblijfplaats in een 

vleermuiskast betreft of dat het een opzichzelfstaande locatie is (‘vrij’) zoals achter betimmeringen of in de gevel. De verblijfplaatsen in kasten 

zijn met een ‘K’ aangeduid. De locaties met een ‘X’ liggen buiten het plangebied. 

6

7
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Verblijfplaats K2 (zomerverblijfplaats) Verblijfplaats 4 (zomer- en paarverblijfplaats)

Verblijfplaats 5 (zomerverblijfplaats) Verblijfplaats 8 (paar- en winterverblijfplaats)

Verblijfplaats K3 (zomer- en paarverblijfplaats)

Figuur 5.2: Aanduiding verblijfplaatsen K2, K3, 4, 5 en 8 met foto’s. 
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5.2.2 Foerageergebied en vliegroutes 

In het plangebied zijn geen vliegroutes vastgesteld tijdens het vleermuisonderzoek 2018. 

Tijdens alle veldbezoeken zijn wel foeragerende vleermuizen waargenomen. Het gaat hier steeds 
om 10 tot 15 gewone dwergvleermuizen. Daarnaast gaat het om enkele waarnemingen van de 
laatvlieger, rosse vleermuis, grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en een waarneming van een 
watervleermuis net buiten het plangebied. In Tabel 5.2 is een overzicht gegeven van alle 
foeragerende gewone dwergvleermuizen die tijdens de veldbezoeken zijn waargenomen. 

Tabel 5.2. Foeragerende dwergvleermuizen die tijdens de veldbezoeken ter inventarisatie van vleermuizen zijn 
waargenomen. 

Datum Tijd Aantal foeragerende vleermuizen 

22-05-2018 21.00-24.00
15 gewone dwergvleermuizen, 1 laatvlieger. 

(Net buiten het plangebied: 1 watervleermuis) 

08-06-2018 03.24-05.24 17 gewone dwergvleermuizen, 2 rosse vleermuis (overtrekkend). 

12-07-2018 21.52-00.30 14 gewone dwergvleermuizen, 1 laatvlieger, 4 rosse vleermuizen. 

15-08-2018 22.00-02.00
10 gewone dwergvleermuizen, 2 laatvliegers, 1 gewone 

grootoorvleermuis, 1 rosse vleermuis. 

06-09-2018 22.00-02.00
12 gewone dwergvleermuizen, 3 ruige dwergvleermuizen, 1 

grootoorvleermuis, 1 rosse vleermuis 

In en rond het plangebied zijn overal foeragerende vleermuizen te vinden. Van een soortenrijke en 
druk bezochte (essentiële) foerageerplek kan echter niet gesproken worden aangezien veel groen 
aanwezig is rondom en buiten het plangebied. 

In Figuur 5.3 is de globale verspreiding van foeragerende vleermuizen in en nabij het plangebied 
weergegeven. Om overzichtelijk en duidelijk te houden welke delen in het plangebied en de 
omgeving het meest door de vleermuizen zijn bezocht, zijn niet alle waarnemingen weergegeven.  

Figuur 5.3: Globale verspreiding van 
foeragerende vleermuizen die tijdens de 
veldbezoeken zijn waargenomen. De 
verspreiding is met stippen weergegeven. 
Gewone dwergvleermuis: gele stip; ruige 
dwergvleermuis: paarse stip; rosse vleermuis: 
rode stip; laatvlieger: groene stip; gewone 
grootoorvleermuis: witte stip; 
watervleermuis: blauwe stip. Bron 
achtergrond: Google Maps.
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6 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 5 uiteengezette bevindingen getoetst aan de Wet 
natuurbescherming en wordt ingegaan op de benodigde vervolgstappen ten aanzien van de Wet 
natuurbescherming.  

6.1 Verblijfplaatsen 

In de gebouwen van het fabrieksterrein zijn een aantal verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis (vermeld in artikel 3.5 Wnb) aanwezig. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen beschermd.  

6.2 Foerageergebied 

Naast de verblijfplaatsen zijn foeragerende vleermuizen waargenomen. Foerageergebied is 
beschermd als het van essentieel belang is voor het in stand houden van een vaste 
verblijfplaats(en). Dit is in zijn algemeenheid het geval als bij het verdwijnen van het 
foerageergebied de verblijfplaats ook zou verdwijnen. Alhoewel in het plangebied wel wordt 
gefoerageerd door vleermuizen, zal bij het verdwijnen daarvan geen verblijfplaatsen verloren 
gaan. Dit omdat er in de omgeving voldoende alternatief en bereikbaar foerageergebied aanwezig 
is (en blijft). Tevens zijn de aantallen foeragerende vleermuizen relatief laag. Er worden geen 
verbodsbepalingen van de Wnb overtreden in relatie tot foerageergebied van vleermuizen. 

6.3 Ontheffing aanvragen 

Als gevolg van de herinrichting van de locatie worden de verblijfplaatsen ‘beschadigd en vernield’. 
Dit is een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde verbodsbepaling (lid 4) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb 
(soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige 
staat van instandhouding te waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. 

In een separaat document wordt invulling gegeven aan deze mitigatie. Tevens wordt een 
ontheffing aangevraagd.  
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7 Conclusie 

De opdrachtgever is voornemens om de bedrijfspanden ter hoogte van Bergstraat 50 te Goirle te 
slopen. Uit de eerder opgestelde Natuurtoets (2017) is gebleken dat het plangebied mogelijk 
belangrijk leefgebied vormt van beschermde vleermuizen. 

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen staan vermeld op Bijlage IV van de Europese 
Habitatrichtlijn en vallen onder artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat ten 
aanzien van vleermuizen en hun essentiële leefgebied een aantal verbodsbepalingen zijn 
opgesteld. Om inzicht te krijgen in de effecten op vleermuizen als gevolg van de voorgenomen 
herontwikkeling binnen het plangebied, is in 2018 een nader onderzoek uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in het daadwerkelijke gebruik van het plangebied door vleermuizen. 

7.1 Ontheffing aanvragen 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een aantal verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis in de fabriekspanden aanwezig is. Gezien de aanwezigheid van deze 
voortplantings- en verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied, is er sprake van essentieel 
leefgebied binnen het plangebied. De sloop van de bebouwing zal leiden tot verstoring en 
vernietiging van de voortplantings- en verblijfplaatsen. Derhalve is sprake van een overtreding van 
de Wet natuurbescherming (artikel 3.5 lid 2 en 4) en dient een ontheffing aangevraagd te worden. 

7.2 Maatregelen nemen 

In het kader van het behouden van de staat van instandhouding van de soort en in het kader van 
de zorgplicht dienen maatregelen genomen te worden. Deze bestaan veelal uit het aanbieden van 
alternatieve verblijfplaatsen (tijdelijk en permanent) en uit het faseren van de werkzaamheden van 
het voornemen in ruimte en tijd.  

De uitwerking van de maatregelen vindt in separate documenten plaats en zal tevens onderdeel 
uitmaken van de ontheffingsaanvraag. 
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1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets voor de locatie Van Puijenbroek 
beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling de Zuidrand Goirle toegelicht, 
wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden het doel en de onderzoeksvragen beschreven.   

1.1 Zuidrand Goirle 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen aanwezig, 
te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd en het 
terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de firma Van 
Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog opslag en 
distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren van de 
terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-
terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen 
herontwikkelen tot woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van Thebe is een 
ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel ‘Zuidrand Goirle’. 
Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de ‘groenblauwe zone’ 
ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een onderdeel van de Zuidrand. 
Het terrein ten zuiden van Van Besouw is in het verleden al natuurlijk heringericht.  In deze 
groenblauwe zone bevindt zich de Leij. Onderdeel van de plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting 
van deze zone. Het doel is om zowel de rode als groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te 
stemmen en zo tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen. Dit vormt een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

In Figuur 1.1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen. De 
deellocatie Van Puijenbroek waarvoor deze Natuurtoets is opgesteld, is met een rode kader 
aangegeven.  

Figuur 1.1. Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), Van Puijenbroek is met rood 
omkaderd.  

Goirle  

Groen/blauwe zone 
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1.2 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 

opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen aandacht 

besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale 

vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de 

omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 

vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de 

initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-

Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. 

Figuur 1.2. Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), Van Puijenbroek is met rood omkaderd.

1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog 
voor elkaar aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de 
plangebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de 
planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een 
aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie) en voor 
de integrale uitwerking van de groen blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen locaties ligt. 

In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet bekend 
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zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de plannen 
definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Deellocatie Van Puijenbroek    

1.4.1 Begrenzing onderzoeksgebied  

De deellocatie van Van Puijenbroek betreft verschillende gronden, namelijk het fabrieksterrein van 
HaVeP, de tuin van huize Anna en het buitengebied waar de Nieuwe Leij doorheen stroomt. Voor 
het gebied waar de Nieuwe Leij doorheen stroomt (het buitengebied, ofwel de Groen-blauwe 
zone), aangegeven met groen in Figuur 1.3, is een aparte Natuurtoets voor opgezet (Antea Group, 
2017). Het gebied waar voorliggende Natuurtoets betrekking op heeft, betreffen de overige 
gronden van Van Puijenbroek en beslaat het gebied dat aangewezen is voor woonontwikkeling (zie 
Figuur 1.1 en de rode arcering in Figuur 1.3). Het oranje gearceerde gebied, is reeds onderzocht in 
eerdere natuuronderzoeken (Antea Group, 2015 en Antea Group, 2016). De resultaten van deze 
onderzoeken worden in voorliggende rapportage kort benoemd en zijn uitgebreid opgenomen in 
het aanvullende ecologisch onderzoek (Antea Group, 2017).  

Figuur 1.3. Globale begrenzing van het onderzoeksgebied (rood en oranje). Voor het groen gearceerde gebied 
(groenblauwe zone) is een separate rapportage beschikbaar. De gestippeld rode rand is de begrenzing van 
beide gebieden die betrokken zijn bij de ontwikkeling Van Puijenbroek. Bron: Globespotter, 2017.

1.4.2 Projectvoornemen 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
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locatie. Ook de tuin van het  bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan een 
groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een theoretische 
woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Nieuwe Leij verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette 
woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. 

1.5 Doel en onderzoeksvragen Natuurtoets 

1.5.1 Relatie tot bestemmingsplan  

Het bestemmingsplan kan alleen worden vastgesteld als duidelijk is dat onder andere de geldende 
natuurwetgeving de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. Derhalve dient het 
voornemen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot de Wet natuurbescherming 
(beschermde flora en fauna en Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland (NNN of 
Natuurnetwerk Brabant, NNB; voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Er mogen geen activiteiten 
plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige 
natuurwaarden op locatie en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de 
actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In voorliggende 
Natuurtoets zijn de resultaten van de toetsing aan de Natura 2000-gebieden (verankerd in de Wet 
natuurbescherming), het Natuurnetwerk Brabant en de beschermde soorten (Wet 
Natuurbescherming) beschreven. 

1.5.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
ingreep met de Wet natuurbescherming en het NNB en het bepalen of de aanvraag van een 
ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden 
onder andere de volgende vragen beantwoord: 

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden (in het 
kader van de NNB of Wet natuurbescherming) voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de 
gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de vorm van een uitwerking- of een 
compensatieplan opgesteld te worden? 

- Welke in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten (en/of vaste rust- 
en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen 
ontwikkeling? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten 
en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende 
maatregelen te nemen en welke zijn dit? Dient in het kader van de Wet 
natuurbescherming een ontheffing aangevraagd te worden? 

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de leeswijzer). 

1.6 Leeswijzer 

De Natuurtoets is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
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- hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde 
soorten in (de omgeving) van het plangebied; 

- hoofdstuk 5 toetst de ontwikkeling aan de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk 
Brabant; 

- hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures.
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2 Wettelijk kader natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets. In paragraaf 2.4
wordt de vervolgprocedure aangegeven bij een overtreding van verbodsbepalingen. 

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden. Dit komt in een separaat 
nog op te stellen rapport aan bod. 

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. Naast de genoemde soorten zal er ook een toetsing plaatsvinden aan 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest zoals opgenomen in de geldende “Aangepaste lijst 
met jaarrond beschermde nesten”(LNV, 2009). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten 
(categorie 5). 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen.  

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
Dieren mogen behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.  
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Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage tabel 
C en D van voorliggend document. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden 
of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of 
rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, 
verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten.  

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per 
provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies. 

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden, 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een verbinding 
vormen tussen natuurgebieden.  

2.4 Procedure 

Bij een overtreding van verbodsbepalingen dient een ontheffing beschermde soorten aangevraagd 

te worden bij het bevoegd gezag. Onder de Wet natuurbescherming is sprake van één 

rechtsdocument waarmee zowel vergunning (gebiedsbescherming) als ontheffing 

(soortbescherming) wordt verleend. Het bevoegd gezag is de provincie waar de activiteit 

(grotendeels) plaatsvindt. De aanvraag kan al dan niet gekoppeld aan de omgevingsvergunning, 

ingediend worden bij het gemeenteloket of rechtstreeks bij de provincie. Over de 

ontheffing/vergunning wordt binnen 13 weken na ontvangst beslist. Bevoegd gezag kan de 

beslissingstermijn eenmaal verlengen met 7 weken 
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3 Methodiek 

3.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In 
paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie. 

3.2 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten is opgebouwd uit twee onderdelen: 
1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 

ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 
2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

3.3 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het potentiele projecteffect. Bij vogels zal met name 
specifieke aandacht geschonken worden aan soorten die in de deellocatie een essentieel 
leefgebied kunnen hebben. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn 
er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te 
voldoen aan de Wnb. In sommige gevallen is er tevens sprake van een ontheffingsaanvraag. 

‘Andere’ beschermde soorten, zoals konijn, veldmuis, etc. die zijn opgenomen in provinciale 
vrijstellingen (zie tabel C en D in de Bijlage van dit rapport) zijn niet meegenomen in deze toetsing. 
Deze soorten zijn zodanig algemeen in de provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet 
in het geding komt het voorliggende project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te 
houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan 
en kan de gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd.  

Bronnen 
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond de deellocatie, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij 
wordt nagegaan of er in de periode 2012-2017 beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij 
de deellocatie. Hierbij wordt een cirkel rondom de deellocatie gehanteerd met een straal van circa 
2,5 kilometer. Waarnemingen van beschermde soorten binnen deze cirkel worden opgevraagd. 
Daarnaast worden indien relevant ook regionale bronnen, atlassen, gebruikt. Deze atlassen maken 
veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). Deze soortgegevens hebben daarom betrekking 
op de regio en niet specifiek op de deellocatie. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie 
wordt tijdens het terreinbezoek een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in de 
deellocatie voor zouden kunnen komen. 
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3.4 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek 
bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden 
op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde 
soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet 
kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) 
kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op 
de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het 
terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten 
opgetekend.  

Op 12 juli 2016 (licht bewolkt weer met af en toe een bui met een temperatuur van circa 19 C°) en 
op 14 juli 2016 (bewolkt / zonnig 22 C°) zijn veldbezoeken aan het onderzoeksgebied afgelegd door 
een deskundig ecoloog van de Antea Group. Naast directe waarnemingen kan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de aanwezige beschermde soorten. 

3.5 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit 
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen 
procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten gebiedsonderzoek 

In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of verwachte 
beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie en het terreinbezoek). 
In paragraaf 4.2 komen de in de omgeving aanwezige beschermde gebieden aan bod. 

4.1 Beschermde soorten 

4.1.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij de deellocatie in het verleden diverse 
beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft de beschermde soorten genoemd in artikelen 
3.1, artikel 3.5 en artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Tevens zijn vogelsoorten vermeld 
die op de “Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten” staan (LNV, 2009). De soorten zijn 
weergegeven in Tabel 4.1. Het betreft hier soorten die binnen een straal van 2,5 kilometer 
voorkomen van de deellocatie. Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie 
met kennis van de terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of de deellocatie 
een functie vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De 
bevindingen worden in paragraaf 4.2.2 uiteengezet.

Tabel 4.1. Overzicht waargenomen beschermde soorten (Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij 
artikel 3.10 ), aangegeven met een ‘X’, in de directe omgeving van de deellocatie (NDFF, 2012-2017). Deze 
informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden 
of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. 

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest 

Buizerd X 

Gierzwaluw X

Havik X

Huismus X

Oehoe X

Ooievaar X 

Roek X

Zoogdieren 

Bunzing X 

Eekhoorn X 

Gewone dwergvleermuis X 

Gewone grootoorvleermuis X 

Laatvlieger X 

Rosse vleermuis X 

Ruige dwergvleermuis X 

Steenmarter X 

Watervleermuis X 

Amfibieën 

Alpenwatersalamander X 

Heikikker  X 

Kamsalamander X 

Vinpootsalamander X 

Reptielen 
Hazelworm X 

Levendbarende hagedis X 

Insecten - Dagvlinders Gentiaanblauwtje X
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Insecten - Libellen Bosbeekjuffer X 

Vissen Geen waarnemingen 

Planten Geen waarnemingen 

Overige soortgroepen Geen waarnemingen 

4.1.2 Terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Vogels (categorie 1-4) 
Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond 
beschermd zijn en waarbij verwijdering  of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd 
ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1 tot en met 4-
vogelsoorten (zie Bijlage 1).  

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de bureaustudie verschillende 
volgelsoorten met een jaarrond beschermd nest waargenomen. Het gaat dan om de buizerd, 
gierzwaluw, havik, huismus, oehoe, ooievaar en roek. Tijdens het terreinbezoek zijn aanwijzingen 
gevonden dat verschillende soorten mogelijk ook in het gebied voor komen. Een nest van één van 
deze soorten is tijdens het verkennende terreinbezoek echter niet waargenomen.  

In de tuin van Huize Anna zijn plukplaatsen gevonden van een roofvogel. Een nest is vooralsnog 
niet gevonden, maar dat is door het dikke bladerdek in de zomer ook zeer lastig. Het is niet uit te 
sluiten dat bijvoorbeeld een havik of een sperwer in het onderzoeksgebied een nest heeft. Dat 
geldt ook voor een soort als de buizerd of mogelijk de boomvalk. 

Figuur 4.1. Plukplaats sperwer of havik in de tuin van huize Anna. 

In het onderzoeksgebied zijn in eerder uitgevoerde ecologisch onderzoeken sporen van de kerkuil 
aangetroffen. In het HaVeP pand zijn in 2016 op verschillende plekken (verse) braakballen en 
uitwerpselen aangetroffen (Antea Group, 2016). Gezien de grootte van de braakballen gaat het om 
de kerkuil. Het gebouw is op veel verschillende plekken toegankelijk voor de kerkuil. Met het 
aantreffen van de verse sporen is recent gebruik van het pand door de kerkuil vastgesteld. Echter 
is tijdens het onderzoek in 2016 geen nestlocatie aangetroffen. In 2015 en 2016 is een succesvol 
broedgeval geweest van de kerkuil in de kerk St. Jan (bron: uilenwerkgroep Uylenspieghel). Dit 
broedgeval ligt hemelsbreed 300 m van het gebouw af. Mogelijk gebruiken de kerkuilen op deze 
locatie het pand van HaVeP als rustplaats. 
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Figuur 4.2. Veer kerkuil in tuin huize Anna. 

In het onderzoeksgebied is het afgelopen jaar een steenuil waargenomen (mondelinge mededeling 
lokale bewoner). Deze steenuil is waargenomen op het fabriekspand (zie Figuur 4.3). Mogelijk biedt 
de deellocatie geschikt leefgebied (met verblijfplaats en/of belangrijk foerageergebied) voor de 
soort. 

Figuur 4.3. Links: steenuil op lantaarnpaal fabriek van Puijenbroek mei 2016. Rechts: nestkast steenuil in het 
onderzoeksgebied. 

Er zijn geen andere aanwijzingen gevonden dat andere jaarrond beschermde nesten (van 
bijvoorbeeld de ransuil, boomvalk, oehoe of ooievaar) in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. 

Zoogdieren
Vleermuizen 
In 2014 is in een deel van het onderzoeksgebied (zie Figuur 1.3) onderzoek gedaan naar onder 
andere het voorkomen van vleermuizen (Antea Group, 2015). In dit onderzoek is bij de gebouwen 
van HaVeP aangetroffen: 
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• Twee zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis. Eén van deze verblijven wordt ook 
als paarverblijf van de gewone dwergvleermuis gebruikt. Eén verblijf wordt door vijf 
exemplaren gebruikt, het andere verblijf wordt door één mannetje gebruikt. 

• Geen essentiële vliegroutes. 

• Geen essentieel foerageergebied. 

In het overige deel van de deellocatie zijn tijdens het verkennende terreinbezoek van 2017 
verschillende bomen aangetroffen die geschikte ruimtes bieden voor potentiele verblijfplaatsen 
van vleermuizen (zoals ruimtes achter boomschorsen en spechtengaten). In een boom (locatie is 
weergegeven op Figuur 4.7) is een holte (die mogelijk geschikt is als verblijfplaats voor 
vleermuizen) aangetroffen. Door het dikke bladerdek is het lastig vast te stellen of dergelijke holtes 
ook aanwezig zijn in de tuin van huize Anna. Naast deze verblijfplaatsen zou de Nieuwe Leij en de 
aangrenzende beplanting in de deellocatie kunnen dienen als essentiële vliegroute. 

Figuur 4.4. Boom met holte; mogelijk geschikt als verblijfplaats van vleermuizen. 

Steenmarter 
In het onderzoek van 2014 (Antea Group, 2015) is op het fabrieksterrein een beschermde 
verblijfplaats van de steenmarter gevonden (de locatie is weergegeven op Figuur 4.7). In 2014 
heeft de steenmarter op deze verblijfplaats jongen gekregen. Deze locatie is een vaste rust- en 
verblijfplaats voor de soort. Het onderzoeksgebied dient als foerageergebied voor deze soort. 

Kleine marterachtigen 
Binnen de deellocatie is op verschillende locaties geschikt biotoop voor de kleine marterachtigen 
aanwezig. De deellocatie van HaVeP-terrein betreft bebouwing van onder andere oude, deels 
vervallen fabriekshallen als nieuwere bebouwing. Hiernaast is onder andere onderhouden gazon, 
verruigd grasland en verruigde groenstructuren met onder andere braamstruweel en opschot van 
jong bomen aanwezig. Dit biedt voor kleine marterachtigen een geschikt leefgebied. Ook de locatie 
van de tuin van Huize Anna biedt een geschikt leefgebied voor de soorten. Dit gebied betreft een 
deel van een onderhouden tuin bestaande uit bosschages, gazon, vijvers en struweel. Door het 
goed onderhouden karakter zijn weinig verruigde gedeeltes aanwezig. Op enkele plaatsen is dicht 
struweel aanwezig. Met name deze delen van de deellocatie bieden potentiele geschikte 
verblijfplaatsen voor de kleine marterachtigen.  

Eekhoorn 
In de tuin van huize Anna komen meerdere eekhoorns voor. Tijdens het veldbezoek is een levend 
exemplaar, een dood exemplaar en een nest waargenomen (zie Figuur 4.5). Door het dichte 
bladerdek van de tuin, zijn naar verwachting niet alle verblijfplaatsen van de eekhoorn in kaart 
gebracht. 
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Figuur 4.5. Links: dode eekhoorn in de tuin van huize Anna. Rechts: nest van de eekhoorn in deze tuin. 

Reptielen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat de hazelworm en de levendbarende hagedis in de omgeving 
van de deellocatie zijn waargenomen. Het voorkeurshabitat van de hazelworm bestaat uit 
enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. De soort komt voor in bossen, 
bosranden, heide, houtwallen, struwelen, spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, 
steenhopen, ruderale plaatsen en tuinen. De meeste waarnemingen hebben betrekking op bos- en 
heideterreinen. Over het algemeen verschuilt de soort zich vaak in bladlagen, onder heidestruiken 
of ondergronds. De levendbarende hagedis komt voor in redelijk dicht begroeide gebieden, zoals 
onder andere (vochtige) heide, open plekken in bossen en rijk begroeide bosranden. De soort is 
afhankelijk van structuurrijk habitat met daarbinnen open zon beschenen, snel opwarmende 
plekken in de nabijheid van dekkingsmogelijkheden om zich te beschermen tegen uitdroging en 
predatie (BIJ12, 2017; Creemers en van Delft, 2009). 

De deellocatie bestaat uit verschillende biotopen. De hazelworm is een soort die voorkomt in half 
open landschappen met onder andere een dikke strooisellaag. Deze laag is in de deellocatie zeer 
beperkt aanwezig. Daarnaast ligt het gebied geïsoleerd ten opzichte van andere natuurgebieden 
waar van het voorkomen van de hazelworm en levendbarende hagedis bekend is. Door de sterk 
verruigde omstandigheden is het biotoop maar beperkt geschikt voor de levendbarende hagedis. 
De soorten zijn niet waargenomen tijdens het terreinbezoek. Dit overwegende kan worden 
uitgesloten dat beide soorten voor komen in de deellocatie. Optimaal leefgebied bevindt zich meer 
richting het zuiden (Landgoed Gorp en Roovert) of richting het westen (omgeving Regte heide); 
beiden ver buiten de deellocatie. 

Amfibieën
Uit de bureaustudie is gebleken dat de vinpootsalamander in de directe omgeving van de 
deellocatie voorkomt. De vinpootsalamander is wat betreft zijn leefgebied zeer kritisch. Het meest 
voorkomende landschap waar de soort zich begeeft bestaat uit bos- en heidegebieden in het 
laagland. Als voortplantingswater wordt hier met name gebruik gemaakt van zwakzure, 
permanente vennen, plassen en bospoelen. De vinpootsalamander is een cultuurmijdende soort 
en komt nauwelijks voor in agrarisch gebied in steden en dorpen. De deellocatie vormt om deze 
redenen geen optimaal leefgebied (zowel als landbiotoop als voortplantingsbiotoop) voor de soort.  

Echter vormt het terrein ten zuiden van de HaVeP-gebouwen met de meer natuurlijke graslanden 
met de hier aanwezige waterlopen een (matig) geschikt leefgebied voor de soort. Hierdoor kan de 
soort niet worden uitgesloten van de deellocatie. De soort is door derden bij het natuurlijk 
ingerichte NNB-gebied waargenomen (NDFF). 
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Andere amfibiesoorten zijn recent door derden niet waargenomen in de omgeving van de 
deellocatie. Voor overige amfibiesoorten biedt de deellocatie directe omgeving beperkt geschikte 
voortplantingswateren. In de deellocatie zijn tijdens het bemonsteren van de watergangen, de 
Nieuwe Leij of in het landbiotoop geen (adulte) amfibieën aangetroffen. 

Figuur 4.6. Water in tuin huize Anna. 

Vissen
In 2015 is in het kader van de Kaderrichtlijn water een elektrisch visonderzoek uitgevoerd naar het 
voor komen van vissen in de Leij (ATKB, 2015). Uit dit onderzoek blijkt dat in de Nieuwe Leij geen 
beschermde vissoorten voorkomen. 

Vlinders, Libellen en overige soortgroepen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat in de omgeving van de deellocatie het gentiaanblauwtje is 
waargenomen. Het gentiaanblauwtje leeft in natuurhoogwaardige habitats zoals natte heide, 
vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden. In het gebied dienen open plekken aanwezig 
te zijn waar klokjesgentiaan groeit; gentianen die in een ruigere vegetatie groeien worden minder 
vaak gebruikt. Daarnaast is de soort afhankelijk van de aanwezigheid van de waardmieren. (Bron: 
De Vlinderstichting). Dit typische biotoop is niet aanwezig in de deellocatie. Om deze reden wordt 
de soort uitgesloten van de deellocatie. De Regte heide biedt optimaal biotoop voor de soort. 

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in het verleden de beschermde bosbeekjuffer in de 
deellocatie is waargenomen. De bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en 
zuurstofrijke beken. Dit biotoop is ten zuiden van de tuin van Huize Anna aanwezig. De kans is 
groot dat de soort hier nog steeds zijn leefgebied heeft. 

In de deellocatie zijn tijdens het terreinbezoek geen beschermde vlinder- of libelsoorten 
aangetroffen.  

Flora
Uit de bureaustudie is gebleken dat in de omgeving van de deellocatie geen beschermde 
plantensoorten zijn waargenomen. Tijdens het terreinbezoek zijn tevens in de deellocatie geen 
beschermde flora aangetroffen. De deellocatie bijbehorend biotoop bieden geen geschikte 
standplaatsen voor beschermde plantensoorten. 



Natuurtoets 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 407072.01 
27 november 2017 revisie 02 
VP Grondexploitatie

Blad 16 van 31

4.1.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een beschermde 
status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk of vrij zeker voor kunnen komen in de 
deellocatie. In Figuur 4.7 zijn waarnemingen (aanwijzingen) van beschermde soorten aangegeven 
in de deellocatie. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  

Daarnaast geldt de zorgplicht (ook voor de niet beschermde soorten).  

Tabel 4.2. Mogelijk aanwezige beschermde soorten in de deellocatie. 

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting

Steenuil 
Artikel 3.5 Wnb; Jaarrond 

beschermd nest 
Mogelijk 

Mogelijk verblijfplaats 
en/of foerageergebied 

Kerkuil 
Artikel 3.5 Wnb; Jaarrond 

beschermd nest 
Rustplaats 
aanwezig 

Zie ook Antea Group, 
2015. 

Sperwer, havik, 
buizerd, boomvalk 

Artikel 3.5 Wnb; Jaarrond 
beschermd nest 

Mogelijk 
Mogelijke 

verblijfplaatsen 

Algemeen 
voorkomende 
broedvogels 

Artikel 3.1/3.5 Wnb; 
Tijdens het in gebruik 
hebben van het nest 

Zeer 
waarschijnlijk 

- 

Vinpootsalamander Artikel 3.10 Mogelijk - 

Vleermuizen Artikel 3.5 Mogelijk 

Mogelijke verblijfplaats 
in bomen, vliegroute 

aansluitend op 
plangebied mogelijk 

foerageergebied 

Eekhoorn Artikel 3.10 Mogelijk 
Minimaal één nest in de 

tuin Huize Anna 

Steenmarter Artikel 3.10 
Zeer 

waarschijnlijk 
Zie ook Antea Group, 

2015 

Kleine 
marterachtigen 

Artikel 3.10 Mogelijk 
Mogelijk in de ruige 

vegetatieranden 

Bosbeekjuffer Artikel 3.10 Waarschijnlijk Langs de Nieuwe Leij  
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Verblijfplaats steenmarter (Antea Group, 2015) 
Vaste rust en verblijfplaats kerkuil (Antea Group, 2016) 
Waarneming steenuil mei 2016. 
Holte in boom, mogelijk geschikt als verblijfsplaats voor vleermuizen. 
Nestkast steenuil 
Veren van de kerkuil 
Nest eekhoorn 
Plukplaats roofvogel 
Nestlocatie kerkuil in kerk 
Zomerverblijf / paarverblijf gewone dwergvleermuis 

Figuur 4.7. Globale begrenzing behorende bij Van Puijenbroek met daarin waarnemingen van beschermde 
soorten. Bron kaart: Globespotter. 

4.2 Beschermde gebieden 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

In de nabijheid van voorliggend plangebied is NNB aanwezig. Het betreft een oppervlak van 

ongeveer 5 ha. Dit gebied is aangewezen voor de natuurdoeltypen: 

• N00.01 Zoekgebied nieuwe natuur 

• N03.01 Beek en Bron 

• N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. 

Het NNB-gebied is weergegeven in Figuur 4.8. 
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Figuur 4.8. Ligging Van Puijenbroek (rood omrand) t.o.v. NNN (gekleurde gebieden). Bron: Ontwerp 

natuurbeheerplan, juni 2015, Provincie Noord-Brabant.

Natura 2000 

Het onderzoeksgebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde gebied ligt ongeveer 

één kilometer ten westen van het onderzoeksgebied. Het betreft hier het gebied Regte Heide & 

Riels Laag. In Figuur 4.9 is de ligging van dit gebied aangegeven. 
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Figuur 4.9. Ligging onderzoeksgebied (rood omrand)  t.o.v. Natura2000-gebied. Blauw gestreept = 

Habitatrichtlijngebied. Bron: Natura 2000 viewer, EEA.
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5 Toetsing  

De toetsing aan de Wet natuurbescherming (soortenonderdeel) vindt in paragraaf 5.1 plaats; in 
paragraaf 5.2 vindt de toetsing aan het beleid van het NNB en de Natura 2000-gebieden plaats.  

5.1 Effecten beschermde soorten 

De effectbeoordeling vindt per relevante soortgroep plaats. Enkel de soortgroepen in Tabel 4.1 zijn 
relevant bevonden voor voorliggend plangebied. Derhalve wordt op deze soortgroepen ingegaan: 
vogels, zoogdieren, amfibieën en libellen. Op overige soortgroepen zijn geen effecten aan de orde 
en worden derhalve niet behandeld.  

5.1.1 Vogels  

Algemene broedvogels 
Planvorming (permanent) 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). De nesten van de te verwachte soorten zijn enkel tijdens 
het broedseizoen beschermd. Er geldt geen compensatieplicht bij het permanent verwijderen van 
deze nesten voor de toekomstige inrichting. In de toekomstige situatie zal er door de groene 
inrichting een broedbiotoop ontstaan (stadsnatuur) waar de vogels wederom hun nest kunnen 
bouwen. In de parktuin van Huize Anna zijn een aantal oude bomen aanwezig. Indien mogelijk 
kunnen deze, in het kader van biodiversiteit en de (toekomstige) leefbaarheid, behouden blijven. 

Uitvoeringsperiode (tijdelijk) 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan met de meeste broedvogels in het algemeen 
relatief eenvoudig rekening gehouden worden door de werkzaamheden die aantasting van het 
nest en/of verstoring van de vogels kunnen veroorzaken, niet uit te voeren in de broedtijd (de piek 
loopt circa van maart tot en met juli1) en daarbuiten indien concrete broedgevallen aanwezig zijn.  

Gezien de verwachting dat broedvogels tot broeden komen in de deellocatie of directe omgeving 
is het in het kader van de zorgplicht van belang dat werkzaamheden die invloed hebben op het 
broedbiotoop buiten de broedperiode van vogels uitgevoerd wordt. Indien het niet mogelijk is om 
buiten het broedseizoen om te werken dan dient het gebied dat beïnvloed wordt vóór het 
broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan 
dient vooraf aan de werkzaamheden de deellocatie gecontroleerd te worden op de aanwezigheid 
van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele 
broedgevallen binnen de deellocatie of de directe omgeving wordt de deellocatie niet vrijgegeven 
en dienen de werkzaamheden ter plaatse uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in 
gebruik is. 

Op deze wijze zijn voor het bestemmingsplan geen belemmeringen vanuit de Wet 
Natuurbescherming aan de orde. Voor de toekomstige uitvoeringsperiode kan het onderstaande 
worden gesteld. 

1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk 

van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan 
wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Jaarrond beschermde nesten 
Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij 
verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de 
zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie Bijlage 1).  

Het is niet uit te sluiten dat vaste rust- en verblijfplaatsen van de steenuil, kerkuil en/of roofvogels 
in de deellocatie aanwezig zijn. Voor deze soorten geldt dat aantasting niet zonder meer 
toegestaan is. Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen van de soorten aanwezig zijn in de bebouwing 
en deze wordt gesloopt of in de bomen en deze worden gekapt, dan worden de beschermde 
verblijfplaatsen verstoord en vernietigd. Dit is een overtreding van gestelde verbodsbepalingen in 
de Wet natuurbescherming. 

Om de functie van de deellocatie tevens het effect van de plannen op deze eventueel aanwezige 
jaarrond beschermde nesten te kunnen bepalen is een vervolgonderzoek naar het voor komen van 
deze soorten en hun nesten noodzakelijk.  

Gezien het bovenstaande is tijdens het broedseizoen van de steen- en kerkuil en de roofvogels in 
2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor deze soorten.. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er in de deellocatie één vaste rustplaats van de kerkuil aanwezig is (in 
de gebouwen van het HaVeP-terrein). Er zijn geen aanwijzingen gevonden van verblijfplaatsen van 
de steenuil of roofvogels met een jaarrond beschermd nest (zoals de sperwer, havik of buizerd).  

Rustplaatsen van de kerkuil zijn in feite beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het 

functioneren van de nestplaats. Bij voorliggend gebied is onduidelijk of de voorliggende rustplaats 

van essentieel belang is (een overzicht van andere rustplaatsen is niet voorhanden; dit kan vaak in 

een grote omtrek rondom de feitelijke nestplaats liggen en strekt tot ver buiten de deellocatie). 

Daarom wordt de worst-case scenario gehanteerd en geldt het onderstaand: 

 Als gevolg van de sloop van de HaVeP gebouwen wordt een rustplaats van de kerkuil 
‘beschadigd en vernield’. Alhoewel hier geen nestplaats aanwezig is, is op dit moment niet 
duidelijk in hoeverre deze rustplaats bijdraagt aan de functionaliteit van de nestplaats van 
de kerkuil. Indien dit het geval is (daar wordt bij voorliggende situatie van uitgegaan) dan 
is een aantasting van de rustplaats een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepalingen (lid 4) van de Wet natuurbescherming omdat daarbij mogelijk ook de 
functionaliteit van de nestplaats in het geding komt. Om deze reden dienen maatregelen 
uitgevoerd te worden om de functionaliteit van de rustplaats c.q. de nestplaats in stand 
te houden. De aantasting van de rustplaats en de omgang daaromtrent dient voorgelegd 
te worden aan het bevoegd gezag (in de vorm van een ontheffingsaanvraag). Doormiddel 
van het uitvoeren van een aantal randvoorwaarden/maatregelen kan een positieve 
afwijzing dan wel een ontheffing verkregen worden. In het rapport van het nader 
onderzoek (Antea Group, 2017 Hoofdstuk 5) zijn de te nemen 
randvoorwaarden/maatregelen uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van de kerkuil voor het 
bestemmingsplan benoemd. 

5.1.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Alle vleermuissoorten (inclusief hun verblijfplaatsen en essentiële elementen voor de 
functionaliteit van die verblijfplaatsen zoals vliegroutes en foerageergebieden) zijn beschermd 
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onder de Wet natuurbescherming. Vleermuizen staan vermeld onder artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming. Een aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van een dergelijke 
element (dat bijdraagt aan de functionaliteit van een verblijfplaats) of het individu is een 
overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet natuurbescherming. 

Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie mogelijk vaste rust- en 
verblijfplaatsen voor vleermuizen (onder andere in de spouw) biedt. Om te kunnen bepalen of 
eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de 
voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en de functie van deze elementen 
voor vleermuizen in de deellocatie noodzakelijk. Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het 
jaar heen op verschillende manieren. Daarom is het nodig om een de deellocatie meerdere malen 
verspreid over het seizoen te bezoeken voor het vleermuisonderzoek. 

Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen is gezien het bovenstaande in 2016 en 2017 onderzoek 
uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor vleermuizen (tuin huize Anna en de 
onbebouwde zone daaromheen). De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in Antea 
Group, 2017. Uit dit onderzoek is gebleken dat hier geen vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn; wel is een belangrijke vliegroute aanwezig. 

Tijdens het onderzoek van 2014 (Antea Group, 2015) zijn in de gebouwen van HaVeP twee 
zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis  aangetroffen die tevens op vrijwel dezelfde 
locaties worden gebruikt als verblijven in de paarperiode (dan worden drie locaties gebruikt). In 
het kader van de Wet natuurbescherming zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen 
beschermd.  

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken uit 2014, 2016 en 2017 kunnen de onderstaande 
conclusies getrokken worden: 

 Als gevolg van de sloop van de gebouwen worden de zomer- en paarverblijven 
‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde 
verbodsbepaling (lid 4) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor de 
voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In het rapport van het nader 
onderzoek Van Puijenbroek en de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) 
zijn deze maatregelen en randvoorwaarden uiteengezet. 

 Indien de aangetroffen vliegroute niet in stand gehouden blijft, is er sprake van een 
overtreding in het kader van de Wet natuurbescherming aangezien de functie van de 
verblijfplaats in het geding komt bij het verdwijnen van de vliegroute. Er is dan sprake van 
het overtreden van artikel 3.5, lid 4. Voor een dergelijke overtreding is een ontheffing 
Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Om te voorkomen dat de verbodsbepaling wordt 
overtreding worden, zijn maatregelen nodig. In het rapport van het nader onderzoek Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) zijn deze 
maatregelen en randvoorwaarden uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van de vleermuisverblijven en 
vliegroute voor het bestemmingsplan benoemd. 

Steenmarter 
Van de steenmarter (vermeld in artikel 3.10 Wnb, onderdeel A) is bij het onderzoek uit 2014 nabij 
de fabrieksgebouwen van HaVeP een vaste rust- en verblijfplaats aangetroffen (achter het 
elektriciteitshuisje). Als gevolg van de herinrichting ter plaatse zal de verblijfplaats van de 
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steenmarter door de werkzaamheden verstoord en aangetast worden. Dit is strikt gezien in de Wet 
natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling (lid b). 
Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te worden. 
In de Wet natuurbescherming geldt namelijk dat gewerkt kan worden middels een door het 
Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode2. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de 
voormalige Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de 
steenmarter is dit het geval. Enkele randvoorwaarden die voortvloeien uit de Gedragscode zijn wel 
aan de orde; deze staan in het rapport van het nader onderzoek Van Puijenbroek en de 
Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5)  uiteengezet. 

Kleine marterachtigen 
Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie mogelijk vaste rust- en 
verblijfplaatsen voor kleine marterachtigen (artikel 3.10) biedt. Om te kunnen bepalen of 
eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de 
voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en de functie van het gebied voor 
kleine marterachtigen in de deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het najaar van 2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor kleine marterachtigen. De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in 
Antea Group, 2017. Uit dit nader onderzoek blijkt dat nabij de gebouwen van het HaVeP terrein 
(het braamstruweel aan de zijde van de Nieuwe Leij) zeer waarschijnlijk een verblijfplaats van de 
wezel aanwezig is. In het kader van de Wet natuurbescherming zijn deze vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de wezel (artikel 3.10 Wnb) beschermd.  

 Als gevolg van de sloop van de gebouwen en herinrichting van het HaVeP-terrein wordt 
de verblijfplaats ‘beschadigd en vernield’. Dit is een overtreding van de in artikel 3.10 
gestelde verbodsbepaling (lid b) van de Wet natuurbescherming. Om deze reden is voor 
de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens 
dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding te 
waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. In het rapport van het nader 
onderzoek Van Puijenbroek en de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) 
zijn deze maatregelen en randvoorwaarden uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van de verblijfplaats van de wezel voor 
het bestemmingsplan benoemd. 

Eekhoorn 
Uit het verkennende terreinbezoek blijkt dat in de deellocatie (de tuin van Huize Anna) eekhoorns 
aanwezig zijn en dat deze locatie mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen voor de eekhoorn biedt. 
Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 
overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en 
de functie van het gebied voor de eekhoorn in de deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het 2016 - 2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor de eekhoorn. De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in Antea Group, 
2017. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat in de deellocatie, binnen de tuin van Huize Anna 
enkele (reserve)nesten van de eekhoorn zijn aangetroffen. Nesten met de functie voortplanten zijn 
niet aangetroffen. Echter gezien de aangetroffen ‘reservenesten’ en de aanwezigheid van de soort 

2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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in geschikt biotoop binnen de deellocatie, is het aannemelijk dat de tuin van Huize Anna (waar de 
deellocatie onderdeel van vormt) van belang is voor de lokale eekhoornpopulatie.  

De effecten als gevolg van de werkzaamheden en het toekomstige voornemen zullen van invloed 
zijn op de lokale eekhoornpopulatie. Doordat de tuin van Huize Anna grotendeels een parkachtig 
karakter houdt, gaat het leefgebied ter plaatse niet verloren. De eekhoorn blijft hier zijn natuurlijk 
verspreidingsgebied houden en blijft een levensvatbare populatie. Echter bestaat de kans dat door 
het voornemen enkele bomen met ‘reserve’nesten moeten wijken. Dit is strikt gezien in de Wet 
natuurbescherming een overtreding van de in artikel 3.10 genoemde verbodsbepaling (lid b). 
Echter betekent dit niet dat een ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd hoeft te worden. 
In de Wet natuurbescherming geldt namelijk dat gewerkt kan worden middels een door het 
Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode3. Vooralsnog geldt dit voor soorten waarbij onder de 
voormalige Flora- en faunawet ook gewerkt kon worden middels een gedragscode. Voor de 
eekhoorn is dit het geval. Enkele randvoorwaarden die voortvloeien uit de Gedragscode zijn wel 
aan de orde; deze staan in het rapport van het nader onderzoek Van Puijenbroek en de 
Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5)  uiteengezet. 

5.1.3 Amfibieën – vinpootsalamander 

Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie mogelijk leefgebied voor de 
vinpootsalamander (artikel 3.10) vormt. Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader 
onderzoek naar het gebruik en de functie van het gebied voor de vinpootsalamander in de 
deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het voorjaar van 2017 onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor de vinpootsalamander. De bevindingen van dit onderzoek staan uitgewerkt in 
Antea Group, 2017. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de vinpootsalamander niet in de 
deellocatie is aangetroffen. Om deze reden wordt het leefgebied van de vinpootsalamander niet 
nadelig beïnvloedt; hetzelfde geldt voor de soort. Zodoende vinden geen overtredingen van de 
Wet natuurbescherming plaats. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet 
aan de orde.  

5.1.4 Libellen - bosbeekjuffer 

Uit het verkennende terreinbezoek is gebleken dat de deellocatie (de Nieuwe Leij) waarschijnlijk 
leefgebied voor de bosbeekjuffer (artikel 3.10) vormt. Om te kunnen bepalen of eventuele 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden door de voorgenomen 
ontwikkeling, is nader onderzoek naar het gebruik en de functie van het gebied voor de 
bosbeekjuffer in de deellocatie noodzakelijk. 

Gezien het bovenstaande is in het voorjaar/ in de zomerperiode van 2017 onderzoek uitgevoerd 
naar de functie van de deellocatie voor de bosbeekjuffer. De bevindingen van dit onderzoek staan 
uitgewerkt in Antea Group, 2017. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de bosbeekjuffer 
meerdere keren is waargenomen langs de beek en dat de soort hier zijn leefgebied heeft.  

 Als gevolg van de verlegging van de Nieuwe Leij wordt het leefgebied van de bosbeekjuffer 
(tijdelijk) aangetast en vernietigd. De soort is het hele jaar (in verschillende stadia) 
rondom en in het water aanwezig. Mogelijk worden daarom ook individuen van de soort 

3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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gedood tijdens de werkzaamheden (i.e. verlegging van de beek). Dit is een overtreding 
van de in artikel 3.10 gestelde verbodsbepalingen (lid 1a en b) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing 
Wnb (soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen daarnaast maatregelen getroffen 
te worden om de gunstige staat van instandhouding te waarborgen en om aan de 
zorgplicht Wnb te voldoen. In het rapport van het nader onderzoek Van Puijenbroek en 
de Groenblauwe-zone (Antea Group, 2017, Hoofdstuk 5) zijn deze maatregelen en 
randvoorwaarden uiteengezet. 

In paragraaf 5.1.5 worden de gevolgen van de aanwezigheid van leefgebied van de bosbeekjuffer 
voor het bestemmingsplan benoemd. 

5.1.5 Gevolgen voor het Bestemmingsplan 

De vragen of voor de uitvoering van de mogelijkheden in het bestemmingsplan een ontheffing kan 
worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de Wet 
natuurbescherming. (De procedure wordt meestal opgestart wanneer de plannen concreet en in 
uitvoering gaan.) Echter, deze vragen zijn ook relevant voor het bestemmingsplan omdat in deze 
Natuurtoets wordt beoordeeld of ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan het op 
voorhand in redelijkheid duidelijk is dat de Wet natuurbescherming niet de uitvoerbaarheid van 
het plan in de weg zal staan. Het bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat uit een 
Natuurtoets duidelijk is geworden of voor de activiteiten die volgen uit deze vaststelling de 
mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van een ontheffing. 

Afwegingskader 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 
criteria van de Wet natuurbescherming zijn voldaan:  
1. Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere 

bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.  
2. Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang 

staan. De wet geef voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn 
zoals volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang. 

3. Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 
Hieronder wordt elk criterium kort benoemd. (Bij de ontheffingsaanvraag zal eventueel een 
uitgebreidere onderbouwing plaatsvinden.) 

Ad 1. Andere bevredigende oplossing en Ad 2. Belang 
De afgelopen jaren is het gebied Boschkens de voornaamste locatie geweest waar de Goirlese 
woningbouwbehoefte is opgevangen.  Nu deze locatie vol raakt, is de gemeente op zoek gegaan 
naar een toekomstige locatie waar de woningbouwbehoefte voor de komende jaren opgevangen 
kan worden. Als voornaamste locatie betreft de Zuidrand, waar oude industrie (Havep en Van 
Besouw) plaats gaat maken voor woningbouw. Daarnaast zal een transformatie plaatsvinden van 
de locatie Thebe, waardoor ingespeeld kan worden op de huidige trends op het gebied van 
ouderenzorg. 

De reden dat de gemeente Goirle heeft gekozen voor de herontwikkeling van de Zuidrand is 
meerledig en komt voort uit een aantal grote opgaven in dit gebied. Hierop wordt onderstaand 
ingegaan. 
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Transformatie van werken naar wonen als oplossing voor integrale gebiedsopgave 
De textielindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Goirle, maar is 
ondertussen voor een groot gedeelte verdwenen. Er is daarom veel leegstand en het gebied van 
de Zuidrand begint te verloederen door gebrek aan nieuwe investeringen. Op deze prominente 
plek, bij het centrum en in de overgang naar het buitengebied is dat niet gewenst. Dit heeft een 
negatieve invloed op de omgeving en op het gehele dorp.  

Wonen en zorg zijn de meest voor de hand liggende nieuwe functies in dit gebied. Het toevoegen 
van nieuwe functies en dynamiek maakt dat het gebied van een ‘achterkant’ weer een volwaardige 
‘voorkant’ wordt. Ook kan met het toevoegen van woningen een nieuwe impuls worden gegeven 
aan de voorzieningen in het centrum. Met de transformatie van de vrijkomende bedrijfslocaties 
ontstaan daarnaast mogelijkheden en kansen om: 

• de aanwezige vervuiling op te ruimen; 

• het zorgcomplex Thebe een kwaliteitsimpuls te geven. Door een toevoeging van een 
concept met service en zorg in de eigen woning kan het woon-zorgcomplex zich 
ontwikkelen tot een buitengewoon aantrekkelijk woonmilieu dicht bij het centrum en 
dicht bij het buitengebied; 

• bepaalde onderdelen van de fabriekscomplexen te behouden en te hergebruiken, 
waardoor de textielindustrie beleefbaar blijft; 

• de landschappelijke zone met de Leij opnieuw in te richten en daardoor de ‘groene’ en 
‘blauwe’ waarden van dit gebied te versterken.  

Resumerend kan worden gesteld dat met de herontwikkeling van de locatie Zuidrand een aantal 
ruimtelijke opgaven binnen Goirle integraal wordt aangepakt, waardoor een aantrekkelijk 
overgangsgebied ontstaat tussen het centrum en buitengebied van Goirle. De gemeente ziet geen 
mogelijkheden om de verschillende opgaven binnen het gebied Zuidrand aan te pakken zonder dat 
hier een verdienmodel met de ontwikkeling van woningen tegenover staat. 

Ad 3. Geen afbreuk staat van instandhouding 
De tijdens het nader onderzoek (Antea Group, 2015 en 2017) vastgesteld leefgebied en 
verblijfplaatsen van beschermde soorten hoeven vooralsnog geen belemmering te zijn voor de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Voordat de ontheffing verleend wordt, kan onder meer 
middels een mitigatieplan aangetoond worden dat de werkzaamheden niet leiden tot een 
achteruitgang van de gunstige staat van instandhouding van de soort. Dit moet gedaan worden 
door soortspecifieke maatregelen voorafgaand aan, tijdens en na de werkzaamheden te treffen 
(zowel maatregelen in het kader van de zorgplicht als maatregelen die het behouden van de 
gunstige staat van instandhouding garanderen). De maatregelen die getroffen moeten worden in 
het kader van het behouden van de staat van instandhouding staan in Antea Group, 2017, 
Hoofdstuk 5 uiteengezet; deze dienen in een mitigatieplan (samen met de zorgplicht maatregelen) 
verder uitgewerkt te worden. Wanneer voldaan wordt aan de soortspecifieke maatregelen, vinden 
er geen effecten plaats op de gunstige staat van instandhouding staan van instandhouding van de 
betreffende soorten.  

Door deze maatregelen die over de hele Zuidrand van Goirle getroffen worden (zoals het 
aanbieden van alternatieve verblijflocaties) in combinatie met de toekomstige groene en 
natuurlijke inrichting van Zuidrand Goirle kunnen de soorten zich op de locatie blijven handhaven, 
ook op lange termijn. Er blijft door de herinrichting een voldoende groot habitat aanwezig en dit 
zal op lange termijn ook blijven bestaan om de populatie(s) van de soorten in stand te houden. Dit 
zal met name in stand blijven door de integrale aanpak van het gebied met oog voor de groene 
omgeving (zowel voor mens als voor dier). Tevens wordt door de herinrichting in combinatie met 
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de te nemen maatregelen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soorten niet kleiner en dit 
zal binnen een afzienbare tijd ook niet gebeuren. 

Onder deze voorwaarden kan het bevoegd gezag (in dit geval de provincie Noord-Brabant) een 
ontheffing voor de ontwikkelingen afgeven.  

5.2 Effecten op beschermde gebieden 

5.2.1 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Voor wat betreft het NNB is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Daarnaast staat in de Verordening ruimte Noord-Brabant (2017) het volgende 
vermeld: Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten de ecologische hoofdstructuur en dat leidt tot 
en aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur, strekt 
ertoe dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve 
effecten worden gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6 [van de Verordening Ruimte Provincie 
Noord-Brabant] (compensatieregels). 

Het onderzoeksgebied ligt voor een deel in het NNN. Door de toekomstige ontwikkeling verdwijnt 
een deel van het oppervlak van het NNN, maar op andere plaatsen komt hier NNN voor terug. In 
een separaat document (Antea Group, 2017b) zijn de optredende (directe en indirecte) effecten 
van het project Zuidrand Goirle in kaart gebracht. Hierbinnen is ook aangegeven hoe deze effecten 
gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden binnen het beleid van het NNB.   

5.2.2 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Het onderzoeksgebied bevindt zich op een afstand van circa één kilometer vanaf het Natura 2000-
gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de relatief geringe omvang in combinatie met de 
stedelijke afscherming van het onderzoeksgebied en de afstand tot het meest nabijgelegen Natura 
2000-gebied, zijn effecten als gevolg van vrijwel alle verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten.  

Wel worden in het kader van he gehele plan, dus voor alle betrokken ‘rode’ ontwikkelingen (alle 
plangebieden zuidrand Goirle), stikstofberekeningen uitgevoerd. Dergelijke rode ontwikkeling en 
werkzaamheden ten behoeve van - kunnen, onder andere door een toename in verkeersstromen, 
bijdragen aan de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitattypen in de omgeving. Zo 
herbergt het Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’ dergelijke gevoelige habitattypen. Een 
toename van stikstofdepositie kan een negatieve invloed hebben op dergelijke habitattype. 

PAS 
Op 1 juli 2015 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). Het bijbehorende programma “programma aanpak stikstof” is tevens in 
werking getreden, waardoor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998 voor het aspect stikstof is vereenvoudigd. 

In het kader van de PAS kunnen projecten, na het uitvoeren van een berekening met de AERIUS 
Calculator, aanspraak maken op zogenaamde ontwikkelingsruimte. Door voor een project 
aanspraak te maken op de ontwikkelingsruimte kan derhalve uitgesloten worden dat het project 
leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en betreffende 
de instandhoudingsdoelen in gevaar komen. Plannen kunnen echter geen aanspraak maken op 
ontwikkelingsruimte. 
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De effecten van het plan als gevolg van stikstofdepositie zijn (middels AERIUS berekeningen) 
uitgewerkt in een aparte rapportage (Antea Group, 2017c). 

Concluderend stikstofdepositie 
Op basis van de nadere analyse stikstofdepositie (Antea Group, 2017c) luidt de conclusie dat de 

beoogde situatie leidt tot een beperkte toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied 

Regte Heide & Riels Laag. De hoogst berekende stikstofdepositie (beoogde situatie) bedraagt 0,17 

mol/ha/jaar. Nu de grenswaarde voor dit gebied niet is verlaagd, is er in onderhavige situatie 

sprake van een meldingslicht (indien het plan als project zou worden beschouwd). 

Gezien dit gegeven kan worden uitgesloten dat het plan leidt tot de aantasting van de natuurlijke 

kenmerken in Natura 2000-gebieden en betreffende instandhoudingsdoelen in gevaar komen. 
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6 Conclusies  

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de Natuurtoets gepresenteerd. De conclusies zijn 
opgedeeld in soortenbescherming (paragraaf 6.1) en gebiedsbescherming (paragraaf 6.2).  

6.1 Conclusies en vervolg soortenbescherming 

6.1.1 Conclusies 

Kort samengevat is het resultaat van het verkennende terreinbezoek van de Natuurtoets dat in de 
deellocatie van Van Puijenbroek (fabriekspanden HaVeP, tuin van Huize Anna en de onbebouwde 
zone daaromheen) beschermde soorten verwacht worden die de voorgenomen ontwikkeling 
kunnen beïnvloeden. Het betreft het potentieel voorkomen van beschermd leefgebied en 
verblijfplaatsen van vogels met een jaarrond beschermd nest, vleermuizen, marterachtigen, 
amfibieën, libellen, eekhoorn en marterachtigen. Gezien deze verwachting is in 2014, 2016 en 2017 
in het actieve seizoen van de soorten gericht onderzoek uitgevoerd naar de functie van de 
deellocatie voor deze soorten. Tijdens dit reeds uitgevoerde soortspecifieke onderzoek is gebleken 
dat het terrein daadwerkelijk een belangrijke functie heeft voor beschermde gewone 
dwergvleermuis (artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming), wezel (artikel 3.10), kerkuil (artikel 
3.5), eekhoorn (artikel 3.10), steenmarter (artikel 3.10) en de bosbeekjuffer (artikel 3.10). De 
bevindingen en de gevolgen van de bevindingen voor de ontwikkeling staan in een separaat 
document gerapporteerd (Antea Group, 2017). Voor de steenmarter en de eekhoorn kan gewerkt 
worden met een goed gekeurde gedragscode; voor de overige soorten (gewone dwergvleermuis, 
wezel, kerkuil en bosbeekjuffer) geldt dat een ontheffing aangevraagd moet worden. 
De aanwezigheid van deze soorten vormt geen belemmering voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan, ervan uitgaande dat voor de verdere planuitwerking wordt geaccepteerd dat 
voorwaarden worden gesteld aan de uitvoering (nieuwe situatie) en werkzaamheden in de 
deellocatie. Naast het voorkomen van de beschermde soorten moet in de toekomst tijdens de 
werkzaamheden rekening gehouden worden met algemene broedvogels (artikel 3.1 en 3.5 van de 
Wet natuurbescherming).  

6.1.2 Vervolgstappen 

Procedure bij aanwezigheid beschermde soorten 
De aanwezigheid van beschermde verblijfplaatsen en leefgebied van beschermde soorten is in de 
deellocatie aangetoond. Hier vinden door de ontwikkeling effecten op plaats. Dit is een overtreding 
van de Wet natuurbescherming waardoor een ontheffing voor deze activiteiten nodig is. Er dient 
derhalve, ruim voorafgaand aan de ontwikkeling, een ontheffing Wet natuurbescherming – 
onderdeel soortbescherming aangevraagd te worden. Bij de ontheffingsaanvraag dient een 
mitigatieplan gevoegd te worden. Hierin staat onder andere beschreven welke maatregelen ten 
behoeve van het waarborgen van de gunstige staat van instandhouding van de soort worden 
uitgevoerd (en welke in het kader van de zorgplicht) om overtredingen van de in de Wet 
natuurbescherming verbodsbepalingen te voorkomen. Door de maatregelen worden wezenlijke 
effecten op de soorten voorkomen. Een voorzet voor de maatregelen die zorgen voor het 
waarborgen van de gunstige staat van instandhouding staan in het rapport Antea Group, 2017 
beschreven. 

Onder meer op basis van dit mitigatieplan dient tijdig een ontheffing bij het bevoegd gezag (de 
provincie Noord-Brabant) te worden aangevraagd voor het aantasten van verblijfplaatsen van de 
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gewone dwergvleermuis, wezel, kerkuil en de bosbeekjuffer. Het mitigatieplan kan geïntegreerd 
worden in het Activiteitenplan dat als verplichte bijlage dient van de ontheffingsaanvraag.  

De soortspecifieke maatregelen moeten tijdig (soms 6 maanden van te voren) zijn uitgevoerd en 
er dienen alternatieve locaties voor de maatregelen gezocht te worden.  

De aanvraag kan al dan niet gekoppeld aan de omgevingsvergunning, ingediend worden bij het 
gemeenteloket of rechtstreeks bij de provincie. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), waar 
de ontheffing ingediend moet worden, neemt binnen 13 weken een besluit over de aanvraag. De 
ODBN kan deze termijn met 7 weken verlengen. 

6.2 Conclusies gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Brabant 
In de deellocatie is NNB-gebied aanwezig. Er komt tevens NNB voor in de omgeving van de 
deellocatie. In een separaat document (Antea Group, 2017b) is de beoordeling van de ontwikkeling 
nabij deze NNB uiteengezet, is weergegeven welke mitigatie/compensatie nodig is als gevolg van 
de effecten die optreden en hoe dit geïntegreerd wordt in de herontwikkeling van het project 
Zuidrand Goirle. Geconcludeerd kan worden dat door de integrale aanpak van het project Zuidrand 
Goirle en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan, de NNB een impuls krijgt (o.a. door een 
kwalitatief betere inrichting, betere samenhang met de omgeving en een vergroting van de 
omvang). 

Natura 2000 
De deellocatie bevindt zich op een afstand van circa 1 kilometer vanaf het Natura 2000-gebied 
‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de aard van het voornemen  in combinatie met de afstand 
tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied zijn effecten als gevolg van vrijwel alle 
verstoringsfactoren (zoals geluid- en lichtverstoring) op voorhand uitgesloten. Wel worden in het 
kader van he gehele plan, dus alle ‘rode’ ontwikkelingen, stikstofberekeningen uitgevoerd. Uit de 
berekening met de AERIUS Calculator (Ante Group, 2017c) volgt dat er geen natuurgebieden met 
rekenresultaten die hoger dan de drempelwaarde zijn. Gezien dit gegeven kan worden uitgesloten 
dat het plan leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken in Natura 2000-gebieden en 
betreffende instandhoudingsdoelen in gevaar komen. 
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Bijlage I Wettelijk kader  

Soortbescherming 
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet is 
bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen de deellocatie. Het uitgangspunt van de wet is 
dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er 
gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de 
verblijfplaats functioneel blijft en de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende soort. Dit geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, 
inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en 
Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere 
soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de 
Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in tabel C en D van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

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 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen.

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden.
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland 

broeden.  

Vogels 
Appelvink 

Baardman 

Beflijster 

Bergeend 

Bergfluiter 

Bijeneter 

Blauwborst 

Blauwe kiekendief 

Boerenzwaluw 

Bontbekplevier 

Bonte strandloper 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever 

Boomkruiper 

Boompieper 

Boomvalk 

Bosrietzanger 

Bosruiter 

Bosuil 

Braamsluiper 

Brandgans 

Bruine kiekendief 

Buizerd 

Casarca 

Cetti's zanger 

Draaihals 

Duinpieper 

Dwergmeeuw 

Dwergstern 

Engelse kwikstaart 

Europese kanarie 

Fitis 

Fluiter 

Geelgors 

Gekraagde roodstaart 

Gele kwikstaart 

Geoorde fuut 

Glanskop 

Goudhaan 

Grasmus 

Graspieper 

Graszanger 

Grauwe kiekendief 

Grauwe klauwier 

Grauwe vliegenvanger 

Griel 

Groene specht 

Groenling 

Grote bonte specht 

Grote gele kwikstaart 

Grote karekiet 

Grote stern 

Grote zilverreiger 

Havik 

Heggenmus 

Hop 

Huiszwaluw 

IJsvogel 

Kerkuil 

Klapekster 

Klein waterhoen 

Kleine barmsijs 

Kleine bonte specht 

Kleine karekiet 

Kleine plevier 

Kleine zilverreiger 

Kleinst waterhoen 

Kluut 

Kneu 

Koereiger 

Koolmees 

Kortsnavelboomkruiper 

Kraanvogel 

Krekelzanger 

Kruisbek 

Kuifmees 

Kwak 

Kwartelkoning 

Lepelaar 

Matkop 

Middelste bonte specht 

Nachtegaal 

Nachtzwaluw 

Noordse stern 

Oehoe 

Oeverloper 

Oeverpieper 

Oeverzwaluw 

Ooievaar 

Orpheusspotvogel 

Paapje 

Pestvogel 

Pimpelmees 

Poelruiter 

Porseleinhoen 

Purperreiger 

Putter 

Ransuil 

Rietgors 

Rietzanger 

Rode wouw 

Roerdomp 

Roodborst 

Roodborsttapuit 

Roodhalsfuut 

Rouwkwikstaart 

Sijs 

Slangenarend 

Slechtvalk 

Smelleken 

Snor 

Sperwer 

Spotvogel 

Sprinkhaanzanger 

Steenuil 

Steltkluut 

Strandplevier 

Taigaboomkruiper 

Tapuit 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Tuinfluiter 

Velduil 

Visarend 

Visdief 

Vuurgoudhaan 

Wespendief 

Wielewaal 

Winterkoning 

Witbandkruisbek 

Witte kwikstaart 

Witwangstern 

Woudaap 

Zeearend 

Zwarte mees 

Zwarte ooievaar 

Zwarte roodstaart 

Zwarte specht 

Zwarte stern 

Zwarte wouw 

Zwartkop 

Zwartkopmeeuw 

Info tabel: Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is 

ingekort door alleen die vogels op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels 

(Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland 

broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn derhalve niet vermeld.  
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Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 

boomkikker   

Zoogdieren 

landzoogdieren

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 

vleermuizen 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

kevers 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 

zeezoogdieren 

walrus   

Reptielen 

Dikkopschildpad, kemp’s zee-

schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis

bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   

gestreepte dolfijn, gewone 

dolfijn, gewone spitsdolfijn  

Sporenplanten 

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 

liggende raket   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend 

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  

zomerschroeforchis   witte dolfijn  

Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I).
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 
Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Zoogdieren 
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis 
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 

Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 

Ringslang 
Vissen
Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 

Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 

Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 

Kevers 
Vliegend hert 

Planten 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 

Roggelelie
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 



Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. 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. 
Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor 
zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen 
en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze 
algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of ontheffing 
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de provincie 
waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
plannen die vallen onder hun bevoegdheid (plannen van nationaal belang). Zoals ook te herleiden 
is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook variëren 
tussen provincies.. 

Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde verboden 
in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie waarin het 
voornemen plaatsvindt. 

Artikel 1.11 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze 

wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij het 
bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 
1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, 
Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen mitigerende maatregelen 
worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing worden aangevraagd om de 
mitigerende maatregelen goed te keuren. 

Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van 
de 
Vogelrichtlijn 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 
Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing

X X X 

2 Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding  

X X X 

3 Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 

ter voorkoming van schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 

voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 

schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 
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Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft aan 
te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn vrijgesteld, 
dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een gedragscode.  

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak 
voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 
afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de 
uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die later 
ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2014 
werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk staat, 
bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de 
wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden 
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare nieuwe 
natuur in te richten vóór 2027. 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van soorten 
niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor de 
soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  



Natuurtoets 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 407072.01 
27 november 2017 revisie 02 
VP Grondexploitatie

Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-gebied 
na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 

Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, gelden 
als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften gelden. 
Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets voor de Groen-Blauwe zone beschreven. 
In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de 
deellocatie Groen-Blauwe zone, waar voorliggende Natuurtoets betrekking op heeft, nader 
gespecificeerd en worden het doel en de onderzoeksvragen beschreven.   

1.1 Zuidrand Goirle 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen aanwezig, 
te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd en het 
terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de firma Van 
Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog opslag en 
distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren van de 
terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-
terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen 
herontwikkelen tot woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van Thebe is een 
ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel ‘Zuidrand Goirle’. 
Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de ‘groenblauwe zone’ 
ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een onderdeel van de Zuidrand. 
Het terrein ten zuiden van Van Besouw is in het verleden al natuurlijk heringericht.  In deze 
groenblauwe zone bevindt zich de Leij. Onderdeel van de plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting 
van deze zone. Het doel is om zowel de rode als groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te 
stemmen en zo tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen. Dit vormt een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

In Figuur 1.1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen.  

Figuur 1.1. Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).   

Goirle  
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1.2 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 

opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen aandacht 

besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale 

vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de 

omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 

vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de 

initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-

Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. 

Daarnaast zijn er in de visie enkele woonkavels voorzien in het planologisch beschermde 

Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur), waardoor herbegrenzing 

van het NNN-gebied noodzakelijk is (Figuur 1.2; het rood omkaderde deel is gelegen in het NNN; 

het blauwe omkaderde deel vormt onder andere het zoekgebied voor de herbegrenzing en is 

onderwerp van voorliggende Natuurtoets).   

Figuur 1.2. Rood omkaderd de ontwikkeling in het Zoekgebied van het Natuurnetwerk Nederland (N00.01). 

Blauw geeft voorliggend plangebied aan waar herbegrenzing gezocht wordt voor de aanwijzing van nieuw 

NNB-gebied, het waterbergingsgebied en de verlegging van de Nieuwe Leij. Indicatief is het gebied ingetekend 

met landschapselementen. Bron: Kuiper compagnons, 2015. 
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1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog 
voor elkaar aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de 
plangebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de 
planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een 
aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie) en voor 
de integrale uitwerking van de groen blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen locaties ligt. 

In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet bekend 
zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de plannen 
definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Deellocatie Groen-blauwe zone  

Voorliggende Natuurtoets heeft betrekking op het groen/blauwe deel ten zuiden van de rode 
ontwikkeling (Figuur 1.2- blauwe omkadering). In het plan van de rode ontwikkeling gaat er een 
gebied dat is aangewezen als NNN (in Brabant ‘Natuurnetwerk Brabant’ geheten; NNB) verloren. 
Ten zuiden van de Oude Leij, op de agrarische gronden in eigendom van Van Puijenbroek, is er de 
mogelijkheid om het NNB te herbegrenzen (aansluitend op reeds bestaande NNB) en verder uit te 
breiden. Naast de herbegrenzing van het NNB, behoren ook de ontwikkelingen aan de waterloop 
de Nieuwe Leij en de voorgestelde waterberging nabij de nu nog aanwezige fabriek van HaVeP tot 
de ontwikkelingen binnen de Groen-blauwe zone. De waterloop de Nieuwe Leij krijgt deels een 
andere begrenzing, een nieuwe inrichting en zal natuurlijker worden ingepast in het landschap. 
Deze aspecten behoren, naast het NNB-herbegrenzingszoekgebied) eveneens tot voorliggende 
Natuurtoets. 

In de Groen-Blauwe zone wordt ingezet op het herstellen van het kleinschalige houtwallen 
landschap, als overgang tussen de tuin, het moleneiland en het landgoed naar het aangrenzende 
gebied. Aangezien het gehele gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna nog niet is ingericht 
als NNB ontstaat daarmee de mogelijkheid in één slag de NNB in het gebied ten zuiden van Goirle 
handen en voeten te geven en uit te breiden. Bovendien wordt het mogelijk om in de Zuidrand een 
robuuste, goed ingerichte ecologische verbinding te maken. Samen met het verbrede beekprofiel 
van de Leij en de te ontwikkelen groene dorpsrand neemt de ecologische waarde van het gebied 
daarmee aanzienlijk toe. (uit: Kuiper compagnons, 2015) 

1.5 Doel en onderzoeksvragen 

1.5.1 Relatie tot bestemmingsplan  

Zoals in paragraaf 1.1 toegelicht, zijn ontwikkelaars voornemens om in de zuidrand van Goirle 
nieuwbouw te realiseren en het gebied daarbij te herstructureren. Hiervoor is onder meer een 
structuurvisie (voorontwerp) opgesteld. Recent is deze door het waterschap De Dommel en 
provincie Noord-Brabant getoetst aan hun beleid. Hieruit zijn randvoorwaarden en uitgangspunten 
voortgekomen die moeten worden meegenomen in de verdere planvorming, met name voor de 
ontwikkeling van de Groen-Blauwe zone. Deze input is nodig om een bestemmingsplanprocedure 
succesvol te doorlopen. Met name de herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant dient nader 
gespecificeerd te worden.  
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Het bestemmingsplan kan alleen worden vastgesteld als duidelijk is dat onder andere de geldende 
natuurwetgeving de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. Derhalve dient het 
voornemen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot de Wet natuurbescherming 
(beschermde flora en fauna en Natura 2000) en het Natuurnetwerk Brabant. Er mogen geen 
activiteiten plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige 
natuurwaarden op locatie en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de 
actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In voorliggende 
Natuurtoets zijn de resultaten van de toetsing aan de Natura 2000-gebieden (verankerd in de Wet 
natuurbescherming), het Natuurnetwerk Brabant en de beschermde soorten (Wet 
Natuurbescherming) beschreven.  

1.5.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
ingreep met de Wet natuurbescherming en het NNB en het bepalen of de aanvraag van een 
ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden 
onder andere de volgende vragen beantwoord: 

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde Natura 2000-gebieden 
voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Wat zijn de karakteristieken van 
het aanwezige NNB-gebied en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de 
vorm van een uitwerking- of een compensatieplan opgesteld te worden, zowel in het 
kader van de Natura 2000-gebieden als het Natuurnetwerk Brabant? 

- Welke in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten (en/of vaste rust- 
en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen 
ontwikkeling? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten 
en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende 
maatregelen te nemen en welke zijn dit? Dient in het kader van de Wet 
natuurbescherming een ontheffing aangevraagd te worden? 

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de leeswijzer).  

1.6 Leeswijzer 

De Natuurtoets is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde 

soorten in (de omgeving) van het plangebied; 
- hoofdstuk 5 toetst de ontwikkeling aan de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk 

Brabant; 
- hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures. 
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2 Wettelijk kader natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets. In paragraaf 2.4
wordt de vervolgprocedure aangegeven bij een overtreding van verbodsbepalingen. 

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden. Dit komt in een separaat 
nog op te stellen rapport aan bod. 

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. Naast de genoemde soorten zal er ook een toetsing plaatsvinden aan 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest zoals opgenomen in de geldende “Aangepaste lijst 
met jaarrond beschermde nesten”(LNV, 2009). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten 
(categorie 5). 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen.  

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
Dieren mogen behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.  
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Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage tabel 
C en D van voorliggend document. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden 
of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of 
rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, 
verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten.  

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per 
provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies. 

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden, 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een verbinding 
vormen tussen natuurgebieden.  

2.4 Procedure 

Bij een overtreding van verbodsbepalingen dient een ontheffing beschermde soorten aangevraagd 
te worden bij het bevoegd gezag. Onder de Wet natuurbescherming is sprake van één 
rechtsdocument waarmee zowel vergunning (gebiedsbescherming) als ontheffing 
(soortbescherming) wordt verleend. Het bevoegd gezag is de provincie waar de activiteit 
(grotendeels) plaatsvindt. De aanvraag kan al dan niet gekoppeld aan de omgevingsvergunning, 
ingediend worden bij het gemeenteloket of rechtstreeks bij de provincie. Over de 
ontheffing/vergunning wordt binnen 13 weken na ontvangst beslist. Bevoegd gezag kan de 
beslissingstermijn eenmaal verlengen met 7 weken. 
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3 Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In 
paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie. 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten is opgebouwd uit twee onderdelen: 
1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 

ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 
2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

3.2 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het potentiele projecteffect. Bij vogels zal met name 
specifieke aandacht geschonken worden aan soorten die in de deellocatie een essentieel 
leefgebied kunnen hebben. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn 
er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te 
voldoen aan de Wnb. In sommige gevallen is er tevens sprake van een ontheffingsaanvraag. 

‘Andere’ beschermde soorten, zoals konijn, veldmuis, etc. die zijn opgenomen in provinciale 
vrijstellingen (zie tabel C en D in de Bijlage van dit rapport) zijn niet meegenomen in deze toetsing. 
Deze soorten zijn zodanig algemeen in de provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet 
in het geding komt het voorliggende project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te 
houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan 
en kan de gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd.  

Bronnen 
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond de deellocatie, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij 
wordt nagegaan of er in de periode 2012-2017 beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij 
de deellocatie. Hierbij wordt een cirkel rondom de deellocatie gehanteerd met een straal van circa 
2,5 kilometer. Waarnemingen van beschermde soorten binnen deze cirkel worden opgevraagd. 
Daarnaast worden indien relevant ook regionale bronnen, atlassen, gebruikt. Deze atlassen maken 
veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). Deze soortgegevens hebben daarom betrekking 
op de regio en niet specifiek op de deellocatie. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie 
wordt tijdens het terreinbezoek een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in de 
deellocatie voor zouden kunnen komen. 
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3.3 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek 
bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden 
op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde 
soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet 
kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) 
kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op 
de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het 
terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten 
opgetekend.  

Op 7 juli 2016 is vanaf circa 12:00 een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig ecoloog van 
Antea Group bij helder weer met een temperatuur van circa 20 C° (www.buienradar.nl). Hierbij is 
het gebied ten westen van De Vosserijten onderzocht, aangezien aan de oostzijde hiervan geen 
fysieke ingrepen plaatsvinden. Tijdens het terreinbezoek is de deellocatie en omgeving te voet 
belopen en zijn de watergangen met een RAVON-schepnet bevist. 

3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit 
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen 
procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten gebiedsonderzoek 

4.1 Biotoopbeschrijving 

De deellocatie en directe omgeving bestaat voornamelijk uit ruigte graslanden, agrarische (gras-, 
mais- en graan)percelen doorkruist met verharde paden en enkele watergangen en de Nieuwe Leij 
(zie Figuur 4.1).  

Figuur 4.1. Impressie plangebied Zuidrand Goirle: NNB en zoekgebied NNB herbegrenzingsgebied, de Nieuwe 
Leij en het beoogde waterbergingsgebied (blauw gearceerd op de luchtfoto).

1. Zicht op maisperceel en achterliggend 

grasveld.

2. Zicht vanaf het kerklaantje richting het 

westen langs de nieuwe Leij (rechts).

3. Zicht richting het zuiden, parallel aan een  

centraal gelegen greppel/watergang. 

4. Zicht richting het zuiden, parallel aan 

verharde weg en de watergang. 

1

2

3

4
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4.2 Beschermde soorten 

4.2.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij de deellocatie in het verleden diverse 
beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft de beschermde soorten genoemd in artikelen 
3.1, artikel 3.5 en artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Tevens zijn vogelsoorten vermeld 
die op de “Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten” staan (LNV, 2009). De soorten zijn 
weergegeven in Tabel 4.1. Het betreft hier soorten die binnen een straal van 2,5 kilometer 
voorkomen van de deellocatie. Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie 
met kennis van de terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of de deellocatie 
een functie vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De 
bevindingen worden in paragraaf 4.2.2 uiteengezet.

Tabel 4.1. Overzicht waargenomen beschermde soorten (Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij 
artikel 3.10 ), aangegeven met een ‘X’, in de directe omgeving van de deellocatie (NDFF, 2012-2017). Deze 
informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden 
of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. 

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest 

Buizerd X 

Gierzwaluw X

Havik X

Huismus X

Oehoe X

Ooievaar X 

Roek X

Zoogdieren 

Bunzing X 

Eekhoorn X 

Gewone dwergvleermuis X 

Gewone grootoorvleermuis X 

Laatvlieger X 

Rosse vleermuis X 

Ruige dwergvleermuis X 

Steenmarter X 

Watervleermuis X 

Amfibieën 

Alpenwatersalamander X 

Heikikker  X 

Kamsalamander X 

Vinpootsalamander X 

Reptielen 
Hazelworm X 

Levendbarende hagedis X 

Insecten - Dagvlinders Gentiaanblauwtje X

Insecten - Libellen Bosbeekjuffer X 

Vissen Geen waarnemingen 

Planten Geen waarnemingen 

Overige soortgroepen Geen waarnemingen 
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4.2.3 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen 

De bevindingen van het terreinbezoek zijn per relevante soortgroep uiteenzet.  

Vogels (categorie 1-4) 
Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond 
beschermd zijn en waarbij verwijdering  of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd 
ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1 tot en met 4-
vogelsoorten (zie Bijlage 1). Deze soorten broeden over het algemeen hoog in bomen of 
gebouwen. In de deellocatie voor de NNB-herbegrenzing zijn geen bomen, hagen of gebouwen 
aanwezig waar vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn van soorten met een jaarrond 
beschermd nest. Deze zijn dan ook uitgesloten van de deellocatie. 
De deellocatie kan wel een foerageergebied vormen voor de soorten. Zo is bekend dat in de 
omgeving van de deellocatie (nabij de paardenweide, nieuwe Leij en de gebouwen van HaVeP) 
mogelijk de kerkuil en steenuil voorkomen (pers. comm. plaatselijke bewoner). De soorten hebben 
relatief kleine territoria in vergelijking met bijvoorbeeld de buizerd en sperwer. De kerkuil is een 
soort die voorkomt in cultuurland met gras- en bouwlanden die begrensd worden door 
kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. De soort eet voornamelijk muizen. De 
steenuil is een vogel die gebruikelijk leeft op erven van burgerwoningen, bij boerderijen in het 
agrarische cultuurlandschap en aan dorpsranden (RVO, 2014 en 2015). De soorten hebben 
(mogelijk) in de aangrenzende gebouwen (en dus buiten het voorliggende plangebied) hun vaste 
rust- en verblijfplaats. In de nabijheid van het zoekgebied van het NNB (nabij de paardenweide en 
de –stal buiten de deellocatie) is een steenuilkast aanwezig. Deze lijkt echter niet in gebruik te zijn 
door het ontbreken van gebruikssporen (Figuur 4.2). De ooievaar kan in de deellocatie foerageren. 
Circa vier exemplaren zijn overvliegend waargenomen tijdens het terreinbezoek (Figuur 4.2). Er is 
geen nestplaats van de soort aanwezig in de deellocatie. Ook vormt de deellocatie geen essentieel 
foerageergebied voor de soort (dit is elders in overvloed aanwezig). 

De agrarische percelen en het ruigteveld (noordwestelijk deel) kunnen daarnaast geschikt 
broedgebied vormen voor grondbroeders zoals kievit, fazant en patrijs (deze laatste soort is recent 
met jongen waargenomen; pers. comm. buurtbewoner) of moerasvogels. 

Figuur 4.2. Aangetroffen steenuilkast buiten het voorliggende plangebied en overvliegende 
ooievaars. 

Zoogdieren
Uit de bureaustudie is gebleken dat de bunzing, eekhoorn en de steenmarter voorkomen in de 
omgeving van de deellocatie. Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar 
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ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos 
(naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en 
nestgelegenheid is. Eekhoorns bouwen bolvormige nesten hoog in bomen. Naast één hoofdnest 
waar de jongen geboren worden, zijn ook vijf tot zes kleinere 'reservenesten' in gebruik. (bron: 
Zoogdiervereniging). Bolvormige nesten zijn niet aangetroffen tijdens het terreinbezoek in de 
deellocatie. De soort vindt hier dan ook geen optimaal biotoop. Mogelijk kan de soort incidenteel 
passeren langs de randen van de deellocatie (bijvoorbeeld bij het Kerklaantje; met name rondom 
de wat hogere bomen).  
De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in gebieden waar geen bomen 
aanwezig zijn, steengroeven en rotsige hellingen. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen 
en boerderijen en tegenwoordig zelfs in grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’). Hij 
heeft een voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en 
geriefhoutbosjes. Ook het voorkomen van verblijfsplaatsen van de steenmarter kan worden 
uitgesloten door het ontbreken van bebouwing of opstallen die toegang bieden voor de soort en 
gezien de verstoring in het gebied.  
Kleine marterachtigen (zoals de bunzing) zijn met name gebonden aan kleinschalig landschap met 
voldoende schuilmogelijkheden en (met name in het geval van de bunzing) met water in de buurt 
(bijvoorbeeld bosranden en akkerranden, maar ook meer waterrijke gebieden zoals rietvelden of 
moerasgebieden). Ook prefereren de soorten weinig verstoring. (Bron: Zoogdierenvereniging.).Een 
groot gedeelte van de deellocatie Groenblauwe zone betreft open landschap. Er is hier relatief 
weinig dekking aanwezig afgezien van de randen en enkele geïsoleerde plekken. Mogelijk kunnen 
hier verblijfplaatsen van kleine marterachtigen voorkomen.  
Tijdens het terreinbezoek zijn geen sporen of individuen van (beschermde land-)zoogdieren 
aangetroffen. 

Vleermuizen 
Uit de bureaustudie blijkt dat een aantal vleermuissoorten voorkomen in de omgeving van de 
deellocatie. Zowel essentieel leefgebied (verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes) als 
individuen van vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. Gezien 
de afwezigheid van gebouwen in de deellocatie zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuizen uitgesloten. In de directe nabijheid van het 
NNB/herbegrenzingsgebied en in de deellocatie van de Groen-blauwe zone is een boom met een 
(spechten)gat aangetroffen die mogelijk wel een geschikte verblijfplaats biedt voor vleermuizen. 
Er zijn ter plaatse gebruikssporen aangetroffen (zie ook Figuur 4.3).  

De deellocatie kan mogelijk onderdeel vormen van het foerageergebied van vleermuizen (zij het 
niet uniek gezien de vergelijkbare biotopen in de omgeving). Gezien de ligging van de deellocatie 
nabij gebouwen en de aanwezige bomenlanen wordt verwacht dat deze landschapselementen in 
de deellocatie deel uitmaken van een vliegroute van vleermuizen (mogelijk langs De Vosserijten en 
Molendijk) (zie ook Figuur 4.3). 
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Figuur 4.3. Mogelijke aanwezige verblijfplaats (ster) en potentiele vliegroutes (groene pijlen) 
van vleermuizen in de deellocatie van de groen-blauwe zone 

Reptielen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat de hazelworm en de levendbarende hagedis in de omgeving 
van de deellocatie zijn waargenomen. Het voorkeurshabitat van de hazelworm bestaat uit 
enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. De soort komt voor in bossen, 
bosranden, heide, houtwallen, struwelen, spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, 
steenhopen, ruderale plaatsen en tuinen. De meeste waarnemingen hebben betrekking op bos- en 
heideterreinen. Over het algemeen verschuilt de soort zich vaak in bladlagen, onder heidestruiken 
of ondergronds. De levendbarende hagedis komt voor in redelijk dicht begroeide gebieden, zoals 
onder andere (vochtige) heide, open plekken in bossen en rijk begroeide bosranden. De soort is 
afhankelijk van structuurrijk habitat met daarbinnen open zon beschenen, snel opwarmende 
plekken in de nabijheid van dekkingsmogelijkheden om zich te beschermen tegen uitdroging en 
predatie (RVO, 2014b; Creemers en van Delft, 2009). 

De deellocatie biedt door het monotone, bosarme en voornamelijk grasrijke (agrarische) karakter 
geen geschikt of optimaal leefgebied voor beide soorten (ook niet voor overige reptielsoorten). In 
de directe omgeving van de deellocatie komt de soort ook niet voor. Aansluitend op het 
herbegrenzingsgebied is geen bos/heidegebied aanwezig waar de soorten zich kunnen ophouden 
en zo de deellocatie in kunnenkomen. Optimaal leefgebied bevindt zich meer richting het zuiden 
(Landgoed Gorp en Roovert) of richting het westen (omgeving Regte heide). 

Aangetroffen spechtenhol met mogelijkheden 

voor een vleermuisverblijfplaatsBoom met spechtenhol 
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Amfibieën
Uit de bureaustudie is gebleken dat de vinpootsalamander in de directe omgeving van de 
deellocatie voorkomt. De vinpootsalamander is wat betreft zijn leefgebied zeer kritisch. Het meest 
voorkomende landschap waar de soort zich begeeft bestaat uit bos- en heidegebieden in het 
laagland. Als voortplantingswater wordt hier met name gebruik gemaakt van zwakzure, 
permanente vennen, plassen en bospoelen. De vinpootsalamander is een cultuurmijdende soort 
en komt nauwelijks voor in agrarisch gebied in steden en dorpen. De deellocatie vormt om deze 
redenen geen optimaal leefgebied (zowel als landbiotoop als voortplantingsbiotoop) voor de soort. 
Echter vormt het noordwestelijke terrein met de meer natuurlijke graslanden met de hier 
aanwezige waterlopen een (matig) geschikt leefgebied voor de soort. Hierdoor kan de soort niet 
worden uitgesloten van de deellocatie. De soort is door derden bij het natuurlijk ingerichte NNB-
gebied waargenomen (NDFF). 

Andere amfibiesoorten zijn recent door derden niet waargenomen in de omgeving van de 
deellocatie. Voor overige amfibiesoorten biedt de deellocatie en directe omgeving beperkt 
geschikte voortplantingswateren. In de deellocatie zijn tijdens het bemonsteren van de 
watergangen, de Nieuwe Leij of in het landbiotoop geen (adulte) amfibieën aangetroffen. De 
watergang parallel aan de akker (Noordwest-Zuidoost) alsook grote delen van de Oude Leij 
stonden vrijwel droog of bevatte zeer weinig water en waren vrijwel dichtgegroeid met riet. Waar 
een kleine hoeveelheid water stond, zijn enkele juvenielen van de kleine watersalamander 
(vrijgestelde soort in de Wnb) aangetroffen. De brede watergang aan de westzijde van de 
deellocatie (nabij de Molendijk) bevatte meer water. Hier zijn echter, na meermaals bemonsteren, 
geen amfibieën aangetroffen. Gezien de kwaliteit en karakter van de watergang met steile oevers 
vormt dit geen tot een beperkt geschikt voortplantingsbiotoop voor beschermde amfibiesoorten. 
Ook de Nieuwe Leij vormt een beperkt geschikt (voortplantings)gebied voor amfibiesoorten. 

Mogelijk bieden de poelen ten oosten van (en buiten) de deellocatie geschikte 
voortplantingswateren voor beschermde soorten zoals alpenwatersalamander, mogelijk heikikker 
en poelkikker. 

Ondiep deel van de watergang langs de 

maisakker (Noordwest-Zuidoost)

Bredere watergang langs de graanakker nabij 

de Molendijk (Noordwest-Zuidoost)
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Figuur 4.4. Impressie watergangen met water in de deellocatie en directe omgeving. 

Vissen
In de deellocatie zijn tijdens het bemonsteren van de watergang geen beschermde vissoorten 
aangetroffen. De watergang parallel aan de akker (Noordwest-Zuidoost) alsook grote delen van de 
Oude Leij stonden vrijwel droog of bevatte zeer weinig water en herbergen geen vissoorten. De 
brede watergang aan de westzijde van de deellocatie (nabij de Molendijk) bevatte meer water. 
Hier zijn enkele tiendoornige stekelbaarzen aangetroffen. Dit betreft een niet beschermde 
vissoort. Beschermde vissoorten zijn in deze watergang niet aangetroffen. Ook is de Nieuwe Leij 
vanaf de oevers bemonsterd. Enkele (niet beschermde) vissoorten zijn gevangen. In 2015 is in het 
kader van de Kaderrichtlijn water een elektrisch visonderzoek uitgevoerd naar het voor komen van 
vissen in de Nieuwe Leij (ATKB, 2015). Uit dit onderzoek blijkt dat hier geen beschermde vissoorten 
voorkomen.  

Vlinders, libellen en overige soortgroepen 
Uit de bureaustudie is gebleken dat in de omgeving van de deellocatie het gentiaanblauwtje is 
waargenomen. Het gentiaanblauwtje leeft in natuurhoogwaardige habitats zoals natte heide, 
vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden. In het gebied dienen open plekken aanwezig 
te zijn waar klokjesgentiaan groeit; gentianen die in een ruigere vegetatie groeien worden minder 
vaak gebruikt. Daarnaast is de soort afhankelijk van de aanwezigheid van de waardmieren. (Bron: 
De Vlinderstichting). Dit typische biotoop is niet aanwezig in de deellocatie. Om deze reden wordt 
de soort uitgesloten van de deellocatie. De Regte heide biedt optimaal biotoop voor de soort. 

Uit de bureaustudie komt tevens naar voren dat de bosbeekjuffer nabij de deellocatie is 
waargenomen. De bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. De 
soort is kritisch ten aanzien van de waterkwaliteit en de morfologie van de beek. Belangrijke 
factoren zijn de diversiteit van de omgeving van de beek en natuurlijke fysische processen als 
erosie en sedimentatie. Het omringende landschap is vaak gevarieerd, met bosjes, hooilanden, 
struwelen, houtwallen en ruigten (bron: Vlinderstichting). In de deellocatie van de Groenblauwe-
zone is geen water aanwezig dat een geschikt biotoop vormt voor de soort. De soort is in het 
verleden langs de Nieuwe Leij waargenomen, nabij het deel dat buiten het voorliggende 
plangebied ligt. De soort komt hier met name voor langs de schaduwrijke delen. Het deel van de 
Nieuwe Leij dat in het voorliggende plangebied ligt, is vooral open van karakter, waardoor dit geen 
optimaal bosbeekjufferbiotoop vormt.  

In de deellocatie zijn tijdens het terreinbezoek geen beschermde vlinder- of libelsoorten 
aangetroffen. Voor deze veelal kritische soorten is geen geschikt leefgebied in de deellocatie 
aanwezig; daarnaast loopt het verspreidingsgebied van deze soorten niet tot aan de deellocatie. 

De Nieuwe Leij in het westelijke deel van de 

Zuidrand Goirle.

De Nieuwe Leij in het oostelijke deel van de 

Zuidrand Goirle.
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Flora
Tijdens het terreinbezoek zijn in de deellocatie geen beschermde flora aangetroffen. De deellocatie 
bestaat voornamelijk uit verschillende grassoorten (in de weilanden alsook in de bermen) en een 
aantal kruiden/ruigtesoorten zoals grote bereklauw, fluitenkruid, boerenwormkruid, vogelwikke 
en riet (langs de watergangen). 

4.2.4 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een beschermde 
status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in de deellocatie. In 
hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  

Daarnaast geldt de zorgplicht (ook voor de niet beschermde soorten).  

Tabel 4.1. Mogelijk aanwezige beschermde soorten in de deellocatie. 

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting

Steenuil, kerkuil 
Artikel 3.5 Wnb; 

Jaarrond 
beschermd nest 

Mogelijk 
Plangebied vormt 

potentieel 
foerageergebied 

Algemeen 
voorkomende 
broedvogels 

Artikel 3.1/3.5 
Wnb; Tijdens het in 

gebruik hebben 
van het nest 

Zeer 
waarschijnlijk 

- 

Vinpootsalamander Artikel 3.10 Mogelijk - 

Vleermuizen Artikel 3.5 Mogelijk 

Mogelijke 
verblijfplaats in boom, 
vliegroute aansluitend 

op plangebied en 
mogelijk 

foerageergebied 

Kleine 
marterachtigen 

Artikel 3.10 Mogelijk 
Mogelijk in de ruige 

vegetatieranden 
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4.3 Beschermde gebieden  

4.3.1 Natura 2000-gebieden 

De deellocatie ligt niet in een gebied aangewezen in het kader van de Wet natuurbescherming. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt ongeveer 1,7 kilometer ten westen van de deellocatie. Het 

betreft hier het gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’. Zie voor de ligging Figuur 4.5. 

Figuur 4.5. Ligging plangebied (rood omlijnd)  t.o.v. Natura 2000-gebieden in de omgeving. Blauw gestreept 

= Habitatrichtlijngebied. Bron: Natura 2000 viewer, EEA.

Natuurnetwerk Brabant 
In Figuur 4.6 is de ligging en het karakter van de NNB-gebieden weergegeven. Er is een NNB-

zoekgebied aanwezig ter plaatse van de rode ontwikkeling. 

Regte Heide  

& Riels Laag 
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Figuur 4.6. Ligging Natuurnetwerk en bijbehorende natuurbeheertypen rondom Zuidrand Goirle. Rood 

omkaderd het deel waar woningbouw gepland is en waar herbegrenzingsgebied voor gezocht moet worden. 

Het blauwe gemarkeerde deel geeft het zoekgebied aan voor deze NNB-herbegrenzing, de verlegging van de 

Nieuwe Leij en de waterberging bij HaVeP (onderwerp van voorliggende Natuurtoets). Bron: 

Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2016. 
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5 Toetsing  

De toetsing aan de Wet natuurbescherming (soortenonderdeel) vindt in paragraaf 5.1 plaats; in 
paragraaf 5.2 vindt de toetsing aan het beleid van het NNB en de Natura 2000-gebieden plaats.  

5.1 Effecten beschermde soorten 

De effectbeoordeling vindt per relevante soortgroep plaats. Enkel de soortgroepen in Tabel 4.1 zijn 
relevant bevonden voor voorliggend plangebied. Derhalve wordt enkel op deze soortgroepen 
ingegaan: vogels, zoogdieren (vleermuizen) en amfibieën. Op overige soortgroepen zijn geen 
effecten aan de orde en worden derhalve niet behandeld.  

5.1.1 Vogels  

Algemene broedvogels 
Planvorming (permanent) 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). De nesten van de te verwachte soorten zijn enkel tijdens 
het broedseizoen beschermd. Er geldt geen compensatieplicht bij het permanent verwijderen van 
deze nesten voor de toekomstige inrichting. In de toekomstige situatie zal er door de groene 
inrichting een broedbiotoop ontstaan waar de vogels wederom hun nest kunnen bouwen en/of 
waar andere soorten hun broedbiotoop vinden (moeras/rietvogels).  

Uitvoeringsperiode (tijdelijk) 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan met de meeste broedvogels in het algemeen 
relatief eenvoudig rekening gehouden worden door de werkzaamheden die aantasting van het 
nest en/of verstoring van de vogels kunnen veroorzaken, niet uit te voeren in de broedtijd (de piek 
loopt circa van maart tot en met juli1) en daarbuiten indien concrete broedgevallen aanwezig zijn.  

Gezien de verwachting dat broedvogels tot broeden komen in de deellocatie of directe omgeving 
is het in het kader van de zorgplicht van belang dat werkzaamheden die invloed hebben op het 
broedbiotoop buiten de broedperiode van vogels uitgevoerd wordt. Indien het niet mogelijk is om 
buiten het broedseizoen om te werken dan dient het gebied dat beïnvloed wordt vóór het 
broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan 
dient vooraf aan de werkzaamheden de deellocatie gecontroleerd te worden op de aanwezigheid 
van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele 
broedgevallen binnen de deellocatie of de directe omgeving wordt de deellocatie niet vrijgegeven 
en dienen de werkzaamheden ter plaatse uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in 
gebruik is. 

Op deze wijze zijn voor wat betreft algemeen voorkomende broedvogels voor het 
bestemmingsplan geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde. Voor de 
toekomstige uitvoeringsperiode kan het onderstaande worden gesteld. 

1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk 

van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan 
wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Jaarrond beschermde nesten  
Planvorming (permanent) 
De deellocatie en aangrenzende gebieden maken mogelijk deel uit van het foerageergebied van 
de kerk- en/of steenuil. De nesten bevinden zich buiten de deellocatie. De nesten van deze soorten 
zijn ook buiten het broedseizoen beschermd en de functionaliteit mag niet, ook niet tijdelijk, 
aangetast worden. Een belangrijke factor van de functionaliteit van de nestplaats vormt de 
voedselbeschikbaarheid en daarbij dus het beschikbare foerageergebied voor de soort. Alhoewel 
de inrichting van de deellocatie vooralsnog niet concreet is, is wel duidelijk dat de natuurwaarden 
in het gebied versterkt worden en dat het gebied gaat vallen onder de bescherming en het beleid 
van het Natuurnetwerk Brabant. Beoogd is om het zoekgebied landschappelijk te laten inrichten, 
passend bij de omgeving. Hier wordt ingezet op het herstellen van het kleinschalige houtwallen 
landschap, als overgang tussen tuin, moleneiland en landgoed (Kuiperscompagnon, 2015). Dit is bij 
uitstek een optimaal leefgebied voor de uilensoorten met voldoende 
voedsel/foerageermogelijkheden. Permanente effecten op het foerageergebied dan wel de 
nestplaatsen zijn niet aan de orde als gevolg van de inrichting van het zoekgebied als NNB-gebied. 
Er worden geen verbodsbepalingen overtreden in het kader van de Wet natuurbescherming en er 
hoeft in dit kader geen ontheffing aangevraagd te worden. 

Uitvoeringsperiode (tijdelijk) 
Mogelijk kunnen er enkel tijdelijke effecten ontstaan op uilensoorten in de omgeving tijdens de 
uitvoeringsperiode (werkzaamheden). Deze tijdelijke en lokale effecten zullen minimaal zijn en  
niet tot een wezenlijke verstoring leiden. Uilen zijn typische nachtdieren die voornamelijk in de 
schemering en in de nacht foerageren. De werkzaamheden in het gebied worden naar verwachting 
overdag uitgevoerd waardoor geluid- en optische verstoring uitblijft. De soorten kunnen dan 
gebruik maken van het omliggende nog beschikbare foerageergebied. Er worden geen 
verbodsbepalingen overtreden in het kader van de Wet natuurbescherming en er hoeft in dit kader 
geen ontheffing aangevraagd te worden. Tevens is tijdens het aanvullende onderzoek in het gebied 
van Zuidrand Goirle (als geheel) gebleken dat de soorten niet binnen Zuidrand Goirle broeden. De 
soorten zijn niet waargenomen in het gebied, wel ver ten westen van het voorliggende plangebied 
van de Groen Blauwe zone. 

5.1.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Alle vleermuissoorten (inclusief hun verblijfplaatsen en essentiële elementen voor de 
functionaliteit van die verblijfplaatsen zoals vliegroutes en foerageergebieden) zijn beschermd 
onder de Wet natuurbescherming. Vleermuizen staan vermeld onder artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming. Een aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van een dergelijke 
element (dat bijdraagt aan de functionaliteit van een verblijfplaats) of het individu is een 
overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet natuurbescherming. Boombewonende 
vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote bomen.  

In een boom in de deellocatie is een hol aangetroffen die mogelijk kan fungeren als een 
(beschermde) verblijfplaats van vleermuizen. Om inzicht te krijgen of effecten hierop kunnen 
optreden, is het noodzakelijk om in beeld te brengen in hoeverre deze boom gebruikt wordt door 
vleermuizen. Dit kan gedaan worden door nader onderzoek uit te voeren.  

Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen is gezien het bovenstaande in 2016 en 2017 onderzoek 
uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor vleermuizen. De bevindingen van dit onderzoek 
staan uitgewerkt in Antea Group, 2017. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen verblijfplaatsen 
in de Groen-blauwe zone voorkomen, maar dat er wel vliegroutes zijn aangetoond. Langs de 
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bomenlanen de Molendijk en de Vosserijten zijn vliegroutes aangetoond. Deze staan in verbinding 
met de bomen die de beek de Nieuwe Leij begeleiden (en die buiten voorliggend plangebied 
liggen). Aan de bomenlanen de Molendijk en de Vosserijten vinden bij de toekomstige 
herontwikkeling geen werkzaamheden aan plaats. Ook vinden er geen ontwikkelingen plaats die 
de functie van deze bomenlanen als vliegroute doen beperken. Derhalve zijn er als gevolg van 
voorliggend voornemen tot herinrichten van de Groen-Blauwe zone geen effecten aan de orde op 
vleermuizen. Een ontheffing voor het voornemen is derhalve niet nodig en er zijn geen vervolgactie 
aan de orde.  

Kleine marterachtigen 
Verblijfplaatsen van kleine marterachtigen kunnen op basis van het verkennende terreinbezoek 
niet uitgesloten worden. Kleine marterachtigen staan vermeld onder artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. Een aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van een vaste rust- en 
verblijfplaats of het individu is een overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet 
natuurbescherming. Om de functie van de deellocatie voor deze soorten inzichtelijk te maken is 
aanvullend onderzoek nodig.  

Gezien dit gegeven is in een separaat traject in het najaar van 2017 onderzoek gedaan naar de 
functie van het gebied (en het gebied van Zuidrand Goirle als geheel) voor kleine marterachtigen. 
De resultaten en de gehanteerde methodiek staan in het rapport van Antea Group, 2017 
uiteengezet. De conclusie van dit onderzoek is dat in voorliggend plangebied van de Groen-blauwe 
zone geen kleine marterachtigen zijn waargenomen. Het betreft een relatief open landschap 
waardoor verblijfplaatsen van kleine marterachtigen naar waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn. De 
deellocatie wordt mogelijk wel benut door kleine marterachtigen als onderdeel van hun grote 
foerageergebied. Echter zal dit foerageergebied niet essentieel zijn gezien de alternatieven die in 
de omgeving aanwezig zijn voor deze soorten en waar zij op eigen kracht naar kunnen uitwijken.  

Gezien het bovenstaande zijn effecten op kleine marterachtigen niet aan de orde en er worden als 
gevolg van de herinrichting van de Groenblauwe zone geen verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming overtreden. Er is derhalve geen noodzaak tot het aanvragen van een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

5.1.3 Amfibieën 

Vinpootsalamander 
De aanwezigheid van de beschermde vinpootsalamander kan door gegevens van derden en de 
aanwezigheid van (matig) geschikt leefgebied in de deellocatie niet worden uitgesloten. De 
vinpootsalamander staat vermeld onder artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Een 
aantasting, verwijdering of opzettelijke verstoring van het voortplantingsgebied of het individu is 
een overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de Wet natuurbescherming. Om de functie 
van de deellocatie voor deze soorten inzichtelijk te maken is aanvullend onderzoek nodig. 

Gezien dit gegeven is in een separaat traject in het voorjaar/de zomerperiode van 2017 onderzoek 
gedaan naar de functie van de deellocatie voor de vinpootsalamander. De resultaten en de 
gehanteerde methodiek staan in het rapport van Antea Group, 2017 uiteengezet. De conclusie van 
dit onderzoek is dat in voorliggend plangebied van de Groen-blauwe zone geen 
vinpootsalamanders zijn waargenomen. De soort is in het NNB-gebied buiten de deellocatie 
waargenomen; hier heeft de soort zijn leefgebied. Er is in de deellocatie van de Groen-blauwe zone 
geen leefgebied van de soort aanwezig.  
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Gezien het bovenstaande zijn effecten op de vinpootsalamander niet aan de orde en er worden als 
gevolg van de herinrichting van de Groenblauwe zone geen verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming overtreden. Er is derhalve geen noodzaak tot het aanvragen van een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Vervolgstappen zijn niet aan de orde. 

Algemene vis/amfibiesoorten 
Om verstoring van de waterfauna in hun kwetsbare periode (maart/april – juli/augustus) te 
voorkomen wordt in het kader van de zorgplicht geadviseerd omlegging/’aantasting’ van de 
watergangen (zoals de Nieuwe Leij) ten behoeve van de werkzaamheden buiten deze tijd uit te 
voeren. Daarbij dient gewerkt te worden richting open water zodat vissen (en overige soorten) de 
mogelijkheid krijgen om de werkzaamheden te ontwijken. Daarnaast kunnen de soorten voordat 
werkzaamheden aan het water plaatsvindt richting het open water gedreven worden en worden 
afgevangen. Tevens zullen de soorten het gebied mijden wanneer het water vóór de 
werkzaamheden in beweging wordt gebracht. 

5.2 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Mogelijke effecten 
De deellocatie bevindt zich op een afstand van circa 1,6 kilometer vanaf het Natura 2000-gebied 
‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de aard van het voornemen (versterking natuurwaarden) 
in combinatie met de afstand tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied en de tijdelijkheid 
van de activiteit zijn effecten als gevolg van alle verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten.  

Ook een wezenlijke bijdrage als gevolg van stikstofdepositie kan worden uitgesloten door 
voorgenoemde aspecten; berekeningen zijn daarom niet nodig. Wel worden in het kader van de 
‘rode’ ontwikkelingen (ten noorden van de deellocatie), stikstofberekeningen uitgevoerd. 
Dergelijke rode ontwikkeling en werkzaamheden ten behoeve van - kunnen, onder andere door 
een toename in verkeersstromen, bijdragen aan de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige 
habitattypen in de omgeving. Zo herbergt het Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’ 
dergelijke gevoelige habitattypen. Een toename van stikstofdepositie kan een negatieve invloed 
hebben op dergelijke habitattype. 
Uit deze berekeningen is gebleken dat als gevolg van deze ontwikkelingen enkel een PAS melding 
gedaan moet worden en dat significante effecten als gevolg van stikstofdepositie uitgesloten 
kunnen worden. Een vergunningsaanvraag is niet aan de orde. Wanneer dit in verhouding wordt 
gezet met de ontwikkelingen in de Groen-blauwe zone, is op te maken dat het zeer aannemelijk is 
dat voor een dergelijke tijdelijke activiteit tevens geen vergunning nodig zal zijn. 

5.3 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland 

Voor wat betreft het NNN is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Daarnaast staat in de Verordening Ruimte Noord-Brabant het volgende vermeld: Een 
bestemmingsplan dat is gelegen buiten de ecologische hoofdstructuur en dat leidt tot en aantasting 
van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur, strekt ertoe dat de 
negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden 
gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6 [van de Verordening Ruimte Provincie Noord-Brabant] 
(compensatieregels). 

Wat betreft NNB is in het gebied een NNB-zoekgebied aanwezig en de Nieuwe Leij is aangewezen 
als een NNB-gebied. Binnen het NNB-zoekgebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden. Effecten 
zijn hier derhalve niet aan de orde. Enkel de Nieuwe Leij als NNB-gebied zal direct 
‘aangetast’/gewijzigd worden. Permanent effecten op dit NNB-gebied zijn echter niet aan de orde 
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aangezien de Nieuwe Leij een nieuwe meandering krijgt waarbij de functie van deze waterloop niet 
zal wijzigen. Daarnaast zal de waterloop een natuurvriendelijke inpassing krijgen in het landschap 
wat de natuurwaarden van de waterloop en in het gebied ten goede zal komen. Ook tijdelijke 
effecten zullen niet optreden omdat naar waarschijnlijkheid eerst de nieuwe loop gegraven zal 
worden (terwijl de oude loop nog in tact blijft) waarna de aangepaste ligging van de Nieuwe Leij in 
werking wordt gezet. Mogelijk treedt zeer tijdelijk een verstorend effect op wanneer de nieuwe 
meandering van de Nieuwe Leij in gebruik wordt genomen. De functie blijft echter gelijk en de 
natuurwaarden op termijn nemen toe ten opzichte van de huidige situatie: er zijn geen significante 
effecten aan de orde op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Brabant in 
de deellocatie.  

Ook worden indirecte effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de aanwezige NNB in 
de omgeving (zoals op de plaatselijke hydrologie) niet verwacht. Aan de hand van een kwalitatieve 
benadering zijn de effecten naar verwachting beperkt tot zeer beperkt en zullen de aangrenzende 
NNB-gebieden geen significante hinder ondervinden van deze verlegging. De verwachting is dat 
het plaatselijke gebied niet droger zal worden, zodat plaatselijke natuurbeheertypen niet nadelig 
beïnvloed worden. Een eventuele vernatting zal eveneens niet hinderlijk zijn voor de omgeving 
gezien de nu aanwezige natuurbeheertypen (zoals ‘Moeras’). Het natuurgebiedje aan de 
zuidwestzijde wordt kunstmatig nat gehouden, dus daar zal ook geen invloed op uitgeoefend 
worden.  

Bovendien wordt er een impuls gegeven aan het NNB-gebied ter plaatse door de integrale aanpak 
van Zuidrand Goirle en de natuurvriendelijke inrichting van de Groen-blauwe zone. In het rapport 
van de NNB Herbegrenzingsvoorstel (Antea Group, 2017b) staat dit uitvoerig beschreven en zijn 
ook de gevolgen van het ruimtebeslag op het NNB beoordeeld. 
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6 Conclusies  

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de Natuurtoets gepresenteerd. De conclusies zijn 
opgedeeld in soortenbescherming (paragraaf 6.1) en gebiedsbescherming (paragraaf 6.2). 

6.1 Conclusies soortenbescherming 

Kort samengevat is het resultaat van het verkennende terreinbezoek van de Natuurtoets dat in de 
deellocatie beschermde soorten verwacht worden die de voorgenomen ontwikkeling kunnen 
beïnvloeden. Het betreft het potentieel voorkomen van verblijfplaatsen van beschermde 
vleermuizen, kleine marterachtigen, vinpootsalamander en leefgebied van de steenuil en de 
kerkuil (artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming).  

Gezien deze verwachting is in 2016 – 2017 in het actieve seizoen van deze soorten gericht 
onderzoek uitgevoerd naar de functie van de deellocatie voor deze soorten. Tijdens dit reeds 
uitgevoerde onderzoek is gebleken dat het terrein geen belangrijke functie heeft voor vleermuizen, 
kleine marterachtigen, vinpootsalamander, steenuil en de kerkuil. De bevindingen staan in een 
separaat document gerapporteerd (Antea Group, 2017).  

In de toekomst moet tijdens de werkzaamheden rekening gehouden worden met algemene 
broedvogels (artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming) en het kwetsbare seizoen van 
waterfauna (amfibieën en vissen).  

6.2 Conclusies gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Brabant 
De Nieuwe Leij in de deellocatie maakt onderdeel uit van het NNB. Effecten als gevolg van de 
omlegging van de Nieuwe Leij hebben geen significant negatieve effecten op de functie en 
betekenis van deze waterloop voor de omgeving en het NNB. De waterloop zal bovendien 
natuurlijker in het landschap worden ingepast waardoor er een optimalisatie plaatsvindt. Ook 
effecten op de omgeving en het aanwezige NNB-zoekgebied in de deellocatie zijn niet aan de orde. 
De wezenlijke kenmerken en waarden van het plaatselijke NNB worden niet aangetast en in de 
toekomstige situatie vindt er een impuls van het plaatselijke NNB-gebied plaats (op het gebied van 
kwaliteit, omvang en samenhang) Dit staat nader beschreven in het NNB-herbegrenzingsrapport 
van Antea Group, 2017b. 

Natura 2000 
De deellocatie bevindt zich op een afstand van circa 1,6 kilometer vanaf het Natura 2000-gebied 
‘Regte Heide & Riels Laag’. Op basis van de aard van het voornemen (versterking natuurwaarden) 
in combinatie met de afstand tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied en de tijdelijkheid 
van de activiteit zijn effecten als gevolg van alle verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten. 
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Bijlage I Wettelijk kader  

Soortbescherming 
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet is 
bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen de deellocatie. Het uitgangspunt van de wet is 
dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er 
gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de 
verblijfplaats functioneel blijft en de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende soort. Dit geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, 
inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en 
Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere 
soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de 
Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in tabel C en D van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

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 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen.

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden.
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland 

broeden.  

Vogels 
Appelvink 

Baardman 

Beflijster 

Bergeend 

Bergfluiter 

Bijeneter 

Blauwborst 

Blauwe kiekendief 

Boerenzwaluw 

Bontbekplevier 

Bonte strandloper 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever 

Boomkruiper 

Boompieper 

Boomvalk 

Bosrietzanger 

Bosruiter 

Bosuil 

Braamsluiper 

Brandgans 

Bruine kiekendief 

Buizerd 

Casarca 

Cetti's zanger 

Draaihals 

Duinpieper 

Dwergmeeuw 

Dwergstern 

Engelse kwikstaart 

Europese kanarie 

Fitis 

Fluiter 

Geelgors 

Gekraagde roodstaart 

Gele kwikstaart 

Geoorde fuut 

Glanskop 

Goudhaan 

Grasmus 

Graspieper 

Graszanger 

Grauwe kiekendief 

Grauwe klauwier 

Grauwe vliegenvanger 

Griel 

Groene specht 

Groenling 

Grote bonte specht 

Grote gele kwikstaart 

Grote karekiet 

Grote stern 

Grote zilverreiger 

Havik 

Heggenmus 

Hop 

Huiszwaluw 

IJsvogel 

Kerkuil 

Klapekster 

Klein waterhoen 

Kleine barmsijs 

Kleine bonte specht 

Kleine karekiet 

Kleine plevier 

Kleine zilverreiger 

Kleinst waterhoen 

Kluut 

Kneu 

Koereiger 

Koolmees 

Kortsnavelboomkruiper 

Kraanvogel 

Krekelzanger 

Kruisbek 

Kuifmees 

Kwak 

Kwartelkoning 

Lepelaar 

Matkop 

Middelste bonte specht 

Nachtegaal 

Nachtzwaluw 

Noordse stern 

Oehoe 

Oeverloper 

Oeverpieper 

Oeverzwaluw 

Ooievaar 

Orpheusspotvogel 

Paapje 

Pestvogel 

Pimpelmees 

Poelruiter 

Porseleinhoen 

Purperreiger 

Putter 

Ransuil 

Rietgors 

Rietzanger 

Rode wouw 

Roerdomp 

Roodborst 

Roodborsttapuit 

Roodhalsfuut 

Rouwkwikstaart 

Sijs 

Slangenarend 

Slechtvalk 

Smelleken 

Snor 

Sperwer 

Spotvogel 

Sprinkhaanzanger 

Steenuil 

Steltkluut 

Strandplevier 

Taigaboomkruiper 

Tapuit 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Tuinfluiter 

Velduil 

Visarend 

Visdief 

Vuurgoudhaan 

Wespendief 

Wielewaal 

Winterkoning 

Witbandkruisbek 

Witte kwikstaart 

Witwangstern 

Woudaap 

Zeearend 

Zwarte mees 

Zwarte ooievaar 

Zwarte roodstaart 

Zwarte specht 

Zwarte stern 

Zwarte wouw 

Zwartkop 

Zwartkopmeeuw 

Info tabel: Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is 

ingekort door alleen die vogels op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels 

(Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland 

broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn derhalve niet vermeld.  
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Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 

boomkikker   

Zoogdieren 

landzoogdieren

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 

vleermuizen 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

kevers 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 

zeezoogdieren 

walrus   

Reptielen 

Dikkopschildpad, kemp’s zee-

schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis

bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   

gestreepte dolfijn, gewone 

dolfijn, gewone spitsdolfijn  

Sporenplanten 

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 

liggende raket   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend 

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  

zomerschroeforchis   witte dolfijn  

Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I).
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 
Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Zoogdieren 
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis 
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 

Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 

Ringslang 
Vissen
Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 

Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 

Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 

Kevers 
Vliegend hert 

Planten 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 

Roggelelie
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 



Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. 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. 
Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor 
zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen 
en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze 
algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of ontheffing 
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de provincie 
waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
plannen die vallen onder hun bevoegdheid (plannen van nationaal belang). Zoals ook te herleiden 
is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook variëren 
tussen provincies.. 

Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde verboden 
in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie waarin het 
voornemen plaatsvindt. 

Artikel 1.11 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze 

wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij het 
bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 
1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, 
Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen mitigerende maatregelen 
worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing worden aangevraagd om de 
mitigerende maatregelen goed te keuren. 

Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van 
de 
Vogelrichtlijn 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 
Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing

X X X 

2 Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding  

X X X 

3 Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 

ter voorkoming van schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 

voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 

schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 
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Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft aan 
te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn vrijgesteld, 
dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een gedragscode.  

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak 
voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 
afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de 
uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die later 
ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2014 
werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk staat, 
bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de 
wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden 
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare nieuwe 
natuur in te richten vóór 2027. 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van soorten 
niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor de 
soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  
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Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-gebied 
na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 

Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, gelden 
als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften gelden. 
Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen.
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Samenvatting / conclusie 
 
In de notitie wordt allereerst inzichtelijk gemaakt wat de bouwruimte van de gemeente is voor de 
komende tien jaar en in hoeverre deze als is ingevuld op locaties waarvoor de plannen concreet zijn. 
Dit zijn locaties waarvoor al een bestemmingsplan of intentieovereenkomst is. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen 'Harde plancapaciteit', 'gebonden plancapaciteit' en 'vrije bouwruimte.  
Plannen in harde capaciteit:  

- Boschkens fase 4a, fase 5 en fase 6; 
- Heisteeg;  
- Basisschool de Vonder; 
- Dorpsplein Riel;  
- Individuele verzoeken / kleine locaties in kern Goirle en kern Riel;  

Plannen in gebonden capaciteit:  
- Locatie De Bocht; 
- Vonderstraat Riel;  
- Zuidrand;  
- Hoek Kloosterstraat-Thomas van Diessenstraat 
- Individuele verzoeken / kleine locaties in kern Goirle en kern Riel;  

 
In de regionale woningbouwafspraken is afgesproken dat maximaal 70% van de totale bouwopgave 
in harde capaciteit vast wordt gelegd. Om de risico's voor de gemeente te beperken is er daarnaast 
voor gekozen om maximaal 100% van de bouwopgave vast te leggen in harde en gebonden 
plancapaciteit samen. Van de ruimte die daarna over blijft kan 130% van de totale bouwopgave 
prioriteit krijgen, op basis van de aanname dat in de loop van de tijd plannen kunnen vertragen of 
vervallen. Het is noodzakelijk om meer plannen in ontwikkeling te hebben om te garanderen dat in 
de woonbehoefte kan worden voorzien. In cijfers ziet dit er op dit moment als volgt uit:  
 

Woningbouwopgave  905 

    

Harde capaciteit (incl. In aanbouw)  401 

gebonden capaciteit  264 

    

Restant te realiseren 240 

Restant bouwruimte (tot 130%) 312 

 
Daarna worden de potentiële  woningbouwlocaties (voor zover deze nu bekend zijn bij de gemeente) 
in beeld gebracht. Per locatie wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden die deze locaties heeft 
om te voorzien in de woonbehoefte. Ook wordt per locatie gekeken wat de stedenbouwkundige 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en wordt bekeken of met de ontwikkeling van de locaties 
andere beleidsdoelen kunnen worden bereikt. Dit alles is opgenomen in de notitie 'Toetsing aan de 
criteria van de Woonvisie'(bijlage 1).  
  
Om de afweging te maken welke potentiële  woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen, 3 
stappen gezet.  
Stap 1:  Kan op de potentiële  bouwlocatie worden voorzien in de woonbehoefte?  
  
Stap 2:  Past een ontwikkeling binnen de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame Stedenbouw?  
 
Stap 3: Zijn er andere beleidsdoelen waardoor de ontwikkeling van de locatie voor de gemeente van 
belang is?  
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Het doorlopen van deze stappen leidt tot de prioritering. Voorgesteld wordt om de komende tien 
jaar de volgende nieuwe locaties prioriteit te geven bij ontwikkeling:  

 

 Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat; 

 Boschkens fase 4 (gedeeltelijk);  

 Zuidrand (gedeeltelijk);  

 De Wildert Goirle;  

 Zorgcentrum Goirle;  

 Rabobank;  

 Vijf Bogen;  

 Kleine initiatieven kern Goirle en Riel.  
 
Tot slot worden in de notitie nog enkele criteria gegeven waaraan nieuwe initiatieven op basis van 
gemeentelijk beleid, sowieso moeten voldoen.  
De regionale woningbouwafspraken worden jaarlijks opnieuw gemaakt. Jaarlijks wordt daarvoor de 
bouwopgave opnieuw berekend op basis van de bevolkings-en woningbehoefteprognose van de 
provincie, waarbij de tienjaarsperiode een jaar opschuift. De gerealiseerde woningen van het 
afgelopen jaar worden in mindering gebracht, en de berekende groei van het aantal woningen voor 
het opvolgende jaar worden erbij opgeteld. Daarnaast vinden voortdurend ontwikkelingen plaats die 
van invloed zijn op de woonbehoefte, de woningmarkt en de ontwikkelingen in specifieke 
woningbouwontwikkelingen. Dit alles maakt dat ook de notitie prioritering jaarlijks geactualiseerd 
moet worden.   
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Inleiding 
 
Goirle kent veel potentiële  woningbouwlocaties, initiatieven en woningbouwplannen. Bij 
woningbouw heeft de gemeente ‘bouwen naar behoefte’ als uitgangspunt. In de provinciale 
bevolkings-en woonbehoefteprognose is de woningbouwopgave voor de gemeente Goirle berekend. 
De regionale woningbouwafspraken, die jaarlijks worden gemaakt, zijn gebaseerd op deze 
bouwopgave. De woningbouwmogelijkheden op de potentiële  locaties in de gemeente Goirle zijn 
groter dan de behoefte en de bouwruimte die hieruit voorkomt. Dit betekent dat de gemeente Goirle 
de mogelijkheid heeft om, die locaties prioriteit kan geven, waar het beste kan worden voorzien in de 
woonbehoefte en / of andere ambities of beleidsdoelen kunnen worden waargemaakt.  
 
In 2012 heeft de gemeente een prioriteringsnotitie vastgesteld waarin is vastgelegd welke potentiële  
woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen bij de uitvoering. Ook in die prioritering was ‘bouwen 
naar behoefte’ het uitgangspunt. In de afgelopen jaren is deze jaarlijks geactualiseerd waarbij een 
stand van zaken is gegeven van de voortgang in de geprioriteerde projecten. Sinds 2012 zijn de 
omstandigheden op de woningmarkt veranderd. De crisis op de woningmarkt lijkt ten einde en er 
wordt weer meer gebouwd. Regionale en landelijke ontwikkelingen zoals extramuralisering, 
leegstand, veranderingen op de financiële markten en in de arbeidsmarkt hebben invloed op de 
woningmarkt. Ook zijn in het afgelopen jaar de Woningwet en de Huisvestingswet gewijzigd. Al deze 
ontwikkelingen hebben effect op de woonbehoefte, de woningmarkt en dus op de vraag wat voor 
woningen, waar, gebouwd zouden moeten worden.  
In de Woonvisie 2015 heeft gemeente Goirle opnieuw besloten dat 'bouwen naar behoefte' 
uitgangspunt moet zijn bij nieuwbouwontwikkelingen. Op dit moment opnieuw afgewogen welke 
potentiële  woningbouwlocaties het meest geschikt zijn voor bouwen naar behoefte en / of prioriteit 
moeten krijgen voor het bereiken van andere doelen van de gemeente Goirle. In deze notitie voor is 
gekozen om met de kennis van nu te kijken welke projecten en locaties prioriteit zouden moeten 
krijgen voor het voorzien in de woonbehoefte voor de komende jaren. Hierbij zijn projecten die in de 
vorige ronde zijn geprioriteerd, maar waar in tussentijd geen verder ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden, opnieuw tegen het licht gehouden. Omdat de woningmarkt voortdurend in 
beweging is, zal deze notitie jaarlijks worden geactualiseerd.  
 
Onderzoeksvraag 
In deze notitie wordt antwoord gezocht op de vraag welke woningbouwlocaties in de komende jaren 
prioriteit moeten krijgen in het gemeentelijke woningbouwprogramma. Om te komen tot deze 
afweging en een prioritering te kunnen maken zijn in de Woonvisie gemeente Goirle 2015 de criteria, 
en de volgorde van deze criteria, vastgesteld waaraan de potentiële  locaties moeten worden 
getoetst. Het gaat daar bij om de volgende criteria:  

 

 Woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief)  

 Duurzaam ruimtegebruik 
- Leegstand; 
- Bestaand stedelijk gebied;  

 Nut en noodzaak van andere beleidsdoelen;  
 
De nu bekende potentiële  woningbouwlocaties worden gewogen op grond van deze criteria. Op 
basis hiervan wordt inzichtelijke welke locaties prioriteit moeten krijgen binnen de beperkte 
bouwruimte die de gemeente heeft.  
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1. Woonvisie gemeente Goirle 2015 
 
In december 2015 heeft de gemeente Goirle de Woonvisie 2015 vastgesteld. In deze visie heeft de 
gemeente haar ambities op het gebied van wonen vastgelegd. De Woonvisie is een afwegingskader 
voor beleidskeuzes en legt relaties tussen wonen en andere beleidsterreinen. Nieuwbouw wordt in 
de Woonvisie beschouwd als middel om doelen en ambities te bereiken en als middel om invulling te 
kunnen geven aan geconstateerde tekorten in de woningvoorraad. Het uitganspunt voor nieuwbouw 
is daarom 'bouwen naar behoefte'.  
Voor de afweging welke woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen binnen de beperkte 
bouwruimte die de gemeente heeft, is in de Woonvisie opgenomen dat de locatie moet worden 
getoetst aan de volgende criteria:  
 

 Wordt er op de locatie invulling gegeven aan een geconstateerde woonbehoefte (zowel 
kwantitatief als kwalitatief)?  
 

 Voldoet de locatie aan de uitgangspunten van de ladder van duurzame verstedelijking? 
- Is sprake van leegstand?  
- Gaat het om een ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied;  

 

 Is er vanwege andere beleidsdoelen nut en noodzaak om een locatie in ontwikkeling te 
nemen?  
(bijvoorbeeld: stedenbouw, cultuurhistorie, grondpositie en sturingsmogelijkheden, 
welzijnsdoelen).  

 
In de Woonvisie 2015 zijn ook andere doelen opgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en 
zorg en duurzaamheid, dit zijn uitgangspunten / randvoorwaarden bij alle ontwikkelingen. De 
gemeente wil een duurzame woningvoorraad. Duurzaamheid betekent daarbij niet alleen de wijze 
waarop de woningvoorraad het milieu belast, maar ook de bruikbaarheid van de woningvoorraad op 
de langere termijn. Voor de invulling van nieuwbouwlocaties betekent dit dat niet alleen moet 
worden gekeken naar de actuele woonbehoefte, maar ook naar de vraag in hoeverre de beoogde 
woning ook in de toekomst aansluit bij woonwensen en behoeften van woonconsumenten. Voor 
deze notitie worden deze doelen verder buiten beschouwing gelaten. Deze doelen gelden voor alle 
ontwikkelingen in deze notitie als randvoorwaarde bij verdere ontwikkeling. 
 
 
 

2. Bouwruimte  
 
Hoeveel woningen gemeente Goirle in de komende jaren mag bouwen wordt jaarlijks vastgelegd in 
de Regionale Woningbouwafspraken. Deze woningbouwafspraken zijn gebaseerd op de provinciale 
bevolkings-en woonbehoefte prognose die elke 4 jaar door de provincie wordt gemaakt.  
 
Algemene kaders  
Provinciale bevolkings-en woonbehoefteprognose  
De meest recente prognose is vastgesteld in oktober 2014. Voor de gemeente Goirle is voor de 
periode 2015-2024 een woningbouwopgave berekend van 775 woningen. Dit aantal is niet slechts 
gebaseerd op groei van het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente Goirle, maar houdt 
mede rekening met migratie of vestiging van inwoners vanuit de regio of elders. Toestroom van 
vluchtelingen maakt onderdeel uit van deze prognose. In de loop van 2016 zal de provincie een 
nieuwe prognose maken. Waarschijnlijk is deze prognose begin 2017 beschikbaar.  
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Bouwopgave vanuit de Regionale Woningbouwafspraken 
De regionale woningbouwafspraken worden jaarlijks vastgesteld in het Regionaal Ruimtelijk Overleg 
(RRO) Midden Brabant. De berekende woningbouwbehoefte uit de prognose van de provincie is het 
uitgangspunt. Naast invulling van deze behoefte zijn in 2009 sub-regionale afspraken gemaakt. 
Hierbij zijn tussen de gemeenten Tilburg, Dongen, Oisterwijk en Goirle afspraken gemaakt waarbij 
een deel van de woningbouwopgave van de gemeente Tilburg invulling krijgt in de andere gemeente. 
Voor Goirle betekende dit een ophoging van de aantallen met 300 woningen. Van deze 300 ‘extra’ 
woningen heeft de gemeente Goirle er inmiddels 170 gerealiseerd. De overige 130 woningen mogen 
nog tot 2019 worden gebouwd. Na 2019 vervallen deze sub regionale afspraken.  
 
Dit betekent dat de gemeente Goirle in de periode 2015-2024 in totaal 905 woningen mag 
opleveren.  
 
De regionale afspraken worden jaarlijks herijkt. Daarbij wordt steeds opnieuw de termijn een jaar 
opgeschoven. De woningen die inmiddels zijn opgeleverd tellen niet langer mee en de beoogde groei 
van de voorraad voor het eerstvolgende jaar komt er bij. Voor de jaren tot 2030-2014 wordt nog een 
woningbouwopgave voor de gemeente Goirle voorspeld al zal de groei van de woonbehoefte (aantal 
benodigde nieuwe woningen per jaar) gaan afnemen. De bouwruimte wordt daarom jaarlijks 
opnieuw berekend.  
 
Overige uitgangspunten vanuit de Regionale Woningbouwafspraken 
Naast de absolute aantallen, zijn in de woningbouwafspraken uitgangspunten opgenomen die voor 
de prioritering van de locaties van belang zijn. Het gaat daarbij om de volgende uitgangspunten:  

 In de tienjaarsperiode mag 100% van de totale bouwopgave worden gerealiseerd.  

 In de gemeentelijke bouwprogramma's wordt, om te voldoen aan de ladder van duurzame 
verstedelijking, flexibiliteit ingebouwd door maximaal 70% van de bouwopgave vast te 
leggen in harde plancapaciteit.  

 Gemeente mogen onderling programmaruimte uitwisselen op basis van kwalitatieve 
overwegingen. 

 Ruimte voor Ruimte woningen tellen niet mee in de afspraken.  

 Het programma wordt niet vooraf opgehoogd met sloop, maar dat wanneer binnen een 
ontwikkeling aantoonbaar is dat binnen het plan woningen worden gesloopt, het aantal 
terug te bouwen woningen niet wordt meegenomen in de woningbouwopgave'  

 Ook wanneer niet-zelfstandige woningen worden omgezet in zelfstandige woningen, wordt 
dit aantal terug te bouwen woningen niet wordt meegenomen in de woningbouwopgave; 

 Inbreiding (met name bij leegstand) gaat voor uitbreiding gaat.  
 

 
Definities  
 
Op basis van de beschreven uitgangpunten kan de bouwruimte die de gemeente Goirle dit moment 
nog heeft worden berekend. Daarbij moeten de volgende definities worden vastgesteld:  
 
Harde plancapaciteit 

Een plan wordt als ‘hard’ beschouwd op het moment dat er een concrete bouwtitel is in het 
bestemmingsplan of er met toepassing van een projectafwijkingsbesluit een 
omgevingsvergunning is afgegeven. Dit is het moment waarop de gemeente geen invloed 
meer heeft op de vraag of de woningen gebouwd worden. Als een aanvrager vergunning 
aanvraagt die hierin past, is de gemeente verplicht deze te verlenen.  

Gebonden plancapaciteit 
Er is sprake van gebonden plancapaciteit wanneer het college heeft besloten tot;  
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- het starten van de benodigde ruimtelijke procedure om woningbouw op deze 
locatie mogelijk te maken en / of;  

- het aangaan van een intentie overeenkomst voor ontwikkeling van de locatie.  
 
In deze categorie zijn de plannen opgenomen waarvoor de gemeente al vergaande 
onderhandelingen heeft gevoerd over de realisatie van woningen. Om die reden kan de gemeente 
niet meer vrijblijvend afzien of afwijken van de voorgenomen ontwikkelingen. Deze plannen kennen 
nog wel een mate van flexibiliteit. Er is ruimte voor onderhandeling en wijziging van de plannen. 
Hiermee kunnen bijvoorbeeld aanpassingen plaatsvinden als de woonbehoefte veranderd. Stoppen 
met deze plannen betekent over het algemeen dat dit voor de gemeente financiële consequenties 
heeft.  
 
Vrije bouwruimte 

De vrije bouwruimte is de ruimte die over is binnen de woningbouwafspraken nadat de 
harde plancapaciteit en de gebonden plancapaciteit zijn afgetrokken van de totale 
woningbouw opgave.  

 
De vrije bouwruimte is waar de prioriteringsnotitie voor bedoeld is. Door prioritering van de 
potentiële  woningbouwlocaties in de gemeente, kan worden afgewogen hoe op de beste manier 
deze vrije bouwruimte kan worden ingevuld op basis van de uitgangspunten van de Woonvisie.  
 
Berekening vrije bouwruimte gemeente Goirle 
Op basis van de eerder beschreven uitgangspunten en definities kan de vrije bouwruimte als volgt 
worden berekend.  
 
 Totale bouwruimte - harde plancapaciteit - gebonden capaciteit = vrije bouwruimte 
 
In de volgende tabel zijn de ontwikkelingen met aantallen op een rij gezet. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de aantallen zoals deze zijn opgenomen in de categorie 'harde plancapaciteit' niet 
meer wijzigen. Binnen de aantallen van de 'gebonden capaciteit' zijn de aantallen uit besluitvorming 
of een overeenkomst opgenomen. Mogelijk vinden in de toekomst nog wijzigingen plaats.  
 

Harde plancapaciteit   

    

Boschkens fase 4 a 80 

Boschkens fase 5 133 

Boschkens fase 6 122 

Heisteeg 36 

Dorpsplein Riel 10 

Basisschool De Vonder 5 

Individuele verzoeken / kleine locaties 15 

    

Totaal 401 

 

Gebonden capaciteit   

Locatie De Bocht (Boschkens fase 7) 15 

Vonderstraat Riel  17 

Zuidrand 190 

Hoek Kloosterstraat Th. van Diessenstr. 22 
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Individuele verzoeken / kleine locaties 20 

    

    

Totaal 264 

 
 
Conclusie:  
 

Woningbouwopgave  905 

    

Harde capaciteit (incl. In aanbouw)  401 

gebonden capaciteit  264 

    

Vrije bouwruimte 240 

 
 
Invulling en omzetting van beschikbare capaciteit  
Op basis van de regionale woningbouwafspraken, mag 70% van de totale bouwplannen worden 
omgezet in harde capaciteit. Maximaal 100% mag uiteindelijk worden gerealiseerd. Om geen 
(financiële) risico's te lopen, is het uitgangspunt dat het totaal van de harde en de gebonden 
capaciteit niet hoger is dan 100%.  
Voor dit moment betekent van gebonden capaciteit nog voor 233 woningen kan worden omgezet in 
harde capaciteit.  
Omdat in de loop der tijd plannen wijzigen, vertragen of zelfs komen te vervallen, is het van belang 
dat de gemeente voldoende plannen in onderzoek / ontwikkeling heeft om uiteindelijk te voldoen 
aan de bouwopgave. Om die reden moeten in de prioritering voor meer dan 100% van de 
bouwruimte plannen worden geprioriteerd en onderzocht. Om die reden wordt er voor gekozen om 
binnen de vrije bouwruimte tot 130 % van de bouwruimte plannen te prioriteren. Dit betekent er 
voor een totaal van 312 woningen prioriteit kan worden gegeven.  
 
Dynamiek  
De woningmarkt en woningbouwontwikkeling zijn voortdurend in ontwikkeling van vele factoren 
afhankelijk. Dit betekent dat deze prioritering een stand van zaken weergeeft, maar een dynamisch 
document is. Jaarlijks moet worden gekeken wat de stand van zaken is. Hierbij is van belang hoeveel 
woningen er zijn opgeleverd wat er binnen de plannen is veranderd ten aanzien van de capaciteit en 
welke nieuwe woonbehoefte en bouwopgave voor de dan geldende tienjaarperiode. Niet alleen 
kunnen plannen van gebonden capaciteit worden omgezet, maar er kan ook aanleiding zijn dat 
gebonden capaciteit niet langer gebonden is.  
 
 

3. Prioritering 
 
De conclusie uit het voorgaande is dat binnen de woningbouwopgave van de gemeente Goirle voor 
de komende 10 jaar, nog ruimte is voor 240 woningen. Aan 130% hiervan, 312 woningen, wordt 
prioriteit gegeven. Op dit moment kennen nog een groot aantal potentiële  woningbouwlocaties. 
Voor deze locaties is, op basis van onder andere, oppervlakte en woonmilieu, per locatie bekeken 
hoeveel woningen er in potentie zouden kunnen worden gebouwd. Een nadere motivatie hiervan 
treft u aan in de bijlage 1.  
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maximale 
capaciteit 

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Bergstraat   15 

Boschkens fase 4  118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Binnenhof Riel  30 

Van Gorp-de Boer Riel 23 

Transformatie gebied Riel Noor zuidzijde 163 

Transformatie gebied Riel Noor Noordzijde 92 

Dorpstraat Riel (Boerenschuur tuinmeubelen 20 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

    

Totaal  923 

 
Omdat het potentiële  aantal woningen (923) vele malen groter is dan de beschikbare bouwruimte 
(312), moeten de locaties aan de criteria uit de Woonvisie worden getoetst om op die manier een 
prioritering aan te brengen in deze locaties.  
 
Stap 1 
Kan op de potentiële  bouwlocatie worden voorzien in de woonbehoefte? 
Voor het antwoord op deze vraag zijn meerdere aspecten van belang. Er moet worden gekeken of op 
de locatie een woonmilieu kan worden gerealiseerd waaraan behoefte is, het van belang welke 
woningcategorieën worden gerealiseerd of kunnen worden gerealiseerd en welke woningtypen. In 
de bijlage wordt per locatie ingegaan op deze vragen.  
Woonbehoefte 
In de bijlage zijn zowel het Regionaal Woonbehoefte-onderzoek (incl. factsheets Goirle, kern Goirle 
en kern Riel) opgenomen als de Woonvisie gemeente Goirle 2015. Deze documenten gaan uitgebreid 
in op de Goirlese Woonbehoefte. Voor de prioritering van de woningbouwlocaties is een aantal 
algemene uitkomsten van het onderzoek van belang.  

 De belangrijkste conclusie is dat gevarieerd en gefaseerd gebouwd moet worden. Dit 
betekent dat om in de gemeente Goirle te bouwen naar behoefte, op meerdere locaties 
tegelijkertijd,  ontwikkelt moet worden. 

 Voor de grotere locaties betekent dit dat op de locaties zelf een duidelijke differentiatie en 
fasering moet worden aangebracht en dat plannen moeten flexibel moeten zijn om in te 
kunnen springen op een gewijzigde behoefte. Plannen waarin niet voldoende is voorzien in 
differentiatie en fasering voorzien niet in de woonbehoefte.   

 Er is (regionaal) vraag naar meer diversiteit in woonmilieus; Voor Goirle geldt dat er een 
potentieel overschot is aan woonwijken met veel laagbouw, maar dat er tekorten zijn in de 
woonmilieus luxe woonwijk, rustige stadswijk en luxe stadswijk. De verschillen tussen deze 
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woonmilieus worden gemaakt door de invulling op de locatie waarbij verdichting, openbare 
ruimte en materiaalgebruik een belangrijke rol spelen.  

 Hoewel het percentage woningzoekende per prijscategorie en woningtypologie verschillend 
is, is nog vraag naar bijna alle categorieën en typologieën. Naast diversiteit in Woonmilieus is 
variëteit in prijscategorieën en woning typologieën in het gemeentelijk programma van 
belang.  

 Woonbehoefte en vraag in de markt is aan verandering onderhevig. Opleveringen in eerdere 
plannen zijn van invloed op tekorten en veranderen de actuele woonbehoefte. Dit betekent 
dat de vraag of er wordt gebouwd naar behoefte nooit voor lange termijn kan worden 
bepaald of zou moeten worden vastgelegd. Flexibiliteit in planvorming is van belang om in te 
kunnen blijven springen op de woonbehoefte. 

 Er is een overschot aan appartementen zonder lift, maar een tekort aan appartementen met 
lift.   

 Er is een groot tekort aan woningen geschikt voor zorg, zeker gelet op de huidige en 
toekomstige vergrijzing;  

 Er is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen.  

 Voor de kern Riel geldt op dit moment dat er slechts een zeer geringe woonbehoefte is voor 
deze kern; dit betekent dat kleine woningbouwinitiatieven in Riel nog voorzien in een 
Woonbehoefte, maar dat er voor de komende jaren geen behoefte is aan ontwikkeling van 
grotere locaties.  

 
Toetsing van locaties aan de woonboefte  
Bij toetsing van de locaties aan de behoefte, moet een aantal aspecten worden bekeken:  

 

 Is de locaties geschikt om een woonmilieu te creëren waaraan behoefte is?  

 Worden de beoogde woningen aangeboden in een prijscategorie waaraan behoefte is?  

 Worden de beoogde woningen aangeboden in een typologie waaraan behoefte is?  
 
Op de meeste locaties kan een woonmilieu worden gecreëerd waaraan nog behoefte is. Een 
uitzondering hierop vormen de bijvoorbeeld grotere locaties in Riel. Ook kunnen op alle locaties de 
woning categorieën worden gebouwd waaraan behoefte is. Dit heeft wel consequenties voor de 
woningprijzen, het soort woning en het aantal woningen op de locatie. Een voorgestelde 
ontwikkeling kan ruimtelijk prima inpasbaar zijn, terwijl niet in een woonbehoefte wordt voorzien. 
Dit heeft een relatie toe de economische haalbaarheid en het beoogde rendement. Op het moment 
dat aan de voorwaarde voorzien in de woonbehoefte niet kan worden voldaan, kan dit betekenen 
dat een locatie alsnog niet ontwikkeld wordt.  
 
Woonbehoefte vs afzet in de markt 
In de provinciale prognose is de woningbouwopgave per gemeente berekend. Deze woonbehoefte is 
niet hetzelfde als de afzet in de markt. Ook in het Woonbehoefteonderzoek wordt gekeken naar de 
woonbehoefte en niet naar de vraag of woningen op dit moment zullen worden verkocht. Het 
verschil tussen behoefte en afzetmogelijkheden is voor de gemeente van wezenlijk belang. Wanneer 
bouw en verkoop van nieuwbouwwoningen leidt tot leegstand elders in de gemeente, is dit voor de 
gemeente geen wenselijke situatie. Voor bewoners kan dit leiden tot financiële problemen door het 
effect op de waarde van hun vastgoed en de verkoopbaarheid van hun woningen Leegstand kan 
leiden tot sociale en maatschappelijke problemen en kan een negatieve invloed hebben op de 
aantrekkelijkheid van een wijk en het vestigingsklimaat binnen de gemeente. De gemeente heeft 
hierin een ander belang dan ontwikkelende partijen wat verschil in inzicht over de gewenste 
woningen verklaart. Bij de beoordeling van nieuw initiatieven moet hier kritisch naar worden 
gekeken.  
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Een zelfde verschil is er bij huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bij ontwikkelen van woningen 
voor een specifieke zorgdoelgroep, is de behoefte voor de korte termijn vaak gegarandeerd door 
bijvoorbeeld contracten met een zorginstelling. Van belang hierbij is dat ook wordt gekeken naar de 
bruikbaarheid van de voorgestelde woningen in de toekomst en de eventuele geschiktheid voor 
andere doelgroepen.    
 
Welke locaties kunnen voorzien in een woonbehoefte?  

Op basis van het voorgaand, kan worden vastgesteld dat op de volgende locaties kan worden 
voorzien in een geconstateerde woonbehoefte. Om ook daadwerkelijk te voorzien in de 
woonbehoefte, moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Deze verschillen per locatie zijn 
beschreven in de bijlage.  
 

Locaties die kunnen voorzien in een woonbehoefte    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Bergstraat   15 

Boschkens fase 4   118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

    

Totaal 595 

 
Er zijn veel locaties in de gemeente waar woningbouw in theorie mogelijk is. Op dit moment zijn bij 
de gemeente Goirle diverse locaties bekend. Omdat voor deze locaties natuurlijk nog geen concrete 
plannen zijn, is voor deze notitie op basis van stedenbouwkundige uitgangspunten (zie bijlage) 
berekend welke plancapaciteit deze locaties hebben. Zoals al is beschreven is de potentiële  
capaciteit groter dan de bouwruimte van de gemeente. Dit zijn dan ook de locaties die worden 
getoetst aan de criteria uit de woonvisie.  
 
 
Stap 2  
Past een ontwikkeling binnen de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame stedenbouw? 
De ladder voor duurzame verstedelijking is in feite een voortzetting van het beleid dat door de 
provincie en regio al jaren wordt gevoerd: inbreiding voor uitbreiding. Veruit de meeste potentiële  
woningbouwlocaties in de gemeente Goirle zijn inbreiding. Uitzondering hierop vormen 
transformatiegebieden in Riel Noord. Deze gebieden zijn een uitbreiding van bestaand stedelijk 
gebied. Zolang er voldoende locaties binnen het stedelijk gebied zijn om te voorzien in de 
woonbehoefte, kunnen deze locaties niet langer worden beschouwd als potentiële  
woningbouwlocaties. Op dit moment krijgt de gemeente steeds meer te maken met leegstand. 
Leegstand is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Leegstand kan echtere een negatief 
effect op veiligheid, de aantrekkelijkheid van een gebied hebben en uiteindelijk op het 
vestigingsklimaat van de gemeente.  
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Leegstand / inbreiding    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Boschkens fase 4   118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en 
Goirle  50 

    

totaal  580 

 
 
Stap 3 
Zijn er andere beleidsdoelen waardoor ontwikkeling van een locatie voor de gemeente van belang 
is? 
 
Ook andere doelen kunnen voor de gemeente reden zijn om een locatie te willen ontwikkelen. 
In onderstaande tabel zijn deze stappen voor de, nu bekende potentiële  locaties, doorlopen.  
 

Overige beleidsdoelen      

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 Stedenbouwkundige afronding Centrum 

Molenpark Goirle 69 Geen beleidsdoel gemeente  

Boschkens fase 4 b / c  118 Stedenbouwkundige afronding Boschkens  

Zuidrand overig  210 Sanering, behoud erfgoed, natuurlijkontwikkeling 

De Wildert Goirle 20 afronding Centrumplannen  

Hoge Wal  24 Geen beleidsdoel gemeente  

Zorgcentrum Goirle  30 verplaatsing zorgcentrum 

Maria Boodschap Goirle  22 Behoud cultureel erfgoed  

Rabobank 6 Leegstand, entree Goirle  

Vijf Bogen  11 Behoud cultureel erfgoed  

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 Divers  

  0   

totaal  580   

 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente, naast het voorzien in de Woonbehoefte, geen 
beleidsdoel heeft waaraan de ontwikkeling van de locaties Hoge Wal en Molenpark kunnen 
bijdragen. Beide locaties zijn van oorsprong onbebouwd. Hoewel er sprake is van inbreiding, is er 
geen sprake leegstand die door de gemeente als problematisch ervaren wordt.  
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Ontwikkelingen van de overige locaties dragen allen bij aan beleidsdoelen van de gemeente. In het 
bestuursakkoord 2014-2018 en het collegeprogramma 2014-2018, is veel aandacht voor een 
aantrekkelijk en levendig centrum. De ontwikkeling van de woningbouwlocaties leveren daaraan een 
belangrijke bijdrage. Dit geeft aanleiding om deze locaties prioriteit te geven. Daarnaast geven het 
collegeprogramma en bestuursakkoord aan zuinig te willen zijn op erfgoed binnen de gemeente. 
Ontwikkeling van locaties waarbij erfgoed kan worden behouden en versterkt, verdienen daarom 
ook prioriteit.  
Conclusie is dat op basis van het voorgaande in elk geval aan de volgende locaties prioriteit moet 
worden gegeven:  
 

Overige beleidsdoelen    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

De Wildert Goirle 20 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

  0 

totaal  159 

  
Zuidrand en Boschkens  
Op basis van het voorgaande is er binnen de vrije ruimte nog de mogelijkheid om 153 woningen op 
te nemen in de prioritering. Voor de locatie Zuidrand geldt dat deze al voor de helft is opgenomen in 
de gebonden capaciteit. Voor de overige woning zoals zijn opgenomen in de visie Zuidrand (200) is 
op dit moment nog geen capaciteit. Hoewel op de locatie deels ook sprake is van behoud van 
erfgoed, is dit niet voor de totale locatie aan de orde. Daarnaast is eerder geconstateerd dat in de 
gemeente Goirle op meerdere locaties tegelijk ontwikkeld zou moeten worden om te kunnen 
voorzien in de woonbehoefte. Er is immers behoefte aan variatie. Het heeft daarom de voorkeur om 
beide locaties prioriteit te geven. Op grond van de beperkte bouwruimte is het echter niet mogelijk 
om voor beide locaties de totale capaciteit te prioriteren. Om op een zorgvuldige wijze een keuze te 
maken in de verdeling van de resterende ruimte van 153 woningen, wordt geadviseerd om hierover 
in overleg te gaan met de betrokken partijen en op basis van concretere plannen af te wegen hoeveel 
woningen, voor welke locatie prioriteit kunnen krijgen binnen de resterende vrije bouwruimte.   
 
Voorwaarden  
Van belang is dat bij verder planvorming ook daadwerkelijk wordt uitgegaan van de berekende 
plancapaciteit. De reden hiervoor is dat hiermee wordt aangesloten bij het gewenste woonmilieu. 
Verdere verdichting op locaties is hierop van invloed. Daarnaast is het zo dat verdichting op de ene 
locatie, betekent dat er minder ruimte is op de andere locatie. Geadviseerd wordt om dit mee te 
nemen in kaders en randvoorwaarden bij ontwikkelingen. Dit heeft effect op de economische 
haalbaarheid van een ontwikkeling en zeker op het rendement dat een ontwikkelende partij voor 
ogen heeft. Mocht dit er toe leiden dat een locatie niet, of anders wordt ontwikkeld hoeft dit voor de 
gemeente niet te leiden tot problemen omdat er in de gemeente voldoende andere locaties zijn waar 
in de woonbehoefte kan worden voorzien en de gewenste bouwopgave wordt behaald.   
 

4. Toekomstige beoordeling van initiatieven 
 

Deze prioritering wordt jaarlijks geactualiseerd nadat de nieuwe woningbouwafspraken worden 
vastgesteld. In de tussentijd moeten het college keuzes maken ten aanzien van de plannen in 
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'gebonden capaciteit' en de geprioriteerde plannen in de 'vrije bouwruimte'.  Concreet doen zich 2 
vragen voor:  
 
Kan een plan vanuit de gebonden capaciteit worden omgezet naar harde plancapaciteit?  
Ja, mits;  

 Concreet wordt aangetoond dat in de woonbehoefte wordt voorzien en aan de ander 
randvoorwaarde die de gemeente heeft gesteld wordt voldaan;  

 Er hiervoor ruimte is binnen de beschikbare 70% van de bouwopgave.  
 
Kan een plan vanuit de vrije ruimte, worden omgezet in gebonden plancapaciteit?  
Ja, mits;  

 Dat aannemelijk wordt gemaakt dat bij verdere ontwikkeling van de plannen wordt voorzien 
in de woonbehoefte;   

 Dat aannemelijk kan worden gemaakt dat bij verdere ontwikkeling wordt voldaan aan de 
andere voorwaarde die voor de gemeente zijn gesteld;  

 Er hiervoor ruimte is binnen de beschikbare 100% van de bouwopgave.  
 
Van belang hierbij is dat plannen niet tot in het oneindige zouden moeten worden beschouwd als 
'gebonden capaciteit'. Als capaciteit wordt geclaimd, maar er verder geen stappen worden gezet of 
wanneer capaciteit wordt geclaimd en later blijkt dat niet aan de gestelde randvoorwaarden of de 
overeenkomst kan worden voldaan worden woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente op slot 
gezet. Gebonden capaciteit kan niet hard worden gemaakt, dus wordt er niet gebouw. Tegelijkertijd 
kunnen plannen in de vrije bouwruimte niet worden omgezet in gebonden capaciteit omdat hier 
geen ruimte voor is. Om die reden moet worden getracht termijnen te stellen aan de gebonden 
capaciteit. Dit kan in de vorm van voorwaarden bij medewerking of bepalingen in de overeenkomst. 
Wanneer niet binnen de gestelde termijn de volgende stap wordt gezet, worden plannen niet langer 
als gebonden capaciteit beschouwd.  
 
 
Nieuwe initiatieven en kleine initiatieven  
In de beoordeling wordt alleen ingegaan op initiatieven en locaties die op dit moment bekend zijn. 
De aanname voor het aantal kleine, losse initiatieven is gemaakt op basis van de woningen die in de 
afgelopen jaren (sinds 2008) feitelijk zijn gerealiseerd en op dit moment zijn opgenomen in de harde 
en gebonden capaciteit. Mogelijke toekomstige leegstand is hierin niet geïnventariseerd, maar er is 
een aanname gedaan van het totaal van dit soort initiatieven. Op grond van de gekozen redenatie, is 
het mogelijk dat op andere locaties binnen de gemeente initiatieven ontstaan die voorrang zouden 
moeten of kunnen krijgen. Om de afweging te maken of dergelijke locaties wel in het 
woningbouwprogramma opgenomen zouden moeten worden, is het van belang om vast te stellen 
aan welke criteria de locatie bij aanvang moet voldoen. Omdat er reeds voldoende locaties zijn om in 
de woonbehoefte te voorzien, moet er vanuit de ladder van duurzame stedenbouw of een andere 
beleidsdoel aanleiding zijn om een locatie op te nemen in het woningbouwprogramma. Voorzien in 
woonbehoefte is een randvoorwaarde. Van belang in de afweging is of er daadwerkelijk sprake is van 
leegstand en of de leegstand een probleem is voor de gemeente.  
In de prioriteringsnotitie van 2012 is als uitgangspunt genomen dat initiatieven van 5 woningen of 
minder, geen onderdeel uitmaken van het woningbouwprogramma en niet worden gewogen in het 
kader van de prioritering. In de afgelopen jaren is gebleken dat er vaak verzoeken binnenkomen voor 
enkele woningen. Op het moment dat er veel initiatieven, kleiner dan 5 woningen niet worden 
meegenomen in de prioritering of berekening, kan het aantal oplopen, wat uiteindelijk van invloed 
kan zijn op andere, grotere projecten. Ook deze locaties moeten worden getoetst aan de criteria uit 
deze notitie. Op het moment dat wordt aangetoond dat dit soort initiatieven voorzien in een 
woonbehoefte, zal ook voor deze initiatieven bovenstaande afweging aan de orde komen. In de 
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praktijk is bij dit soort initiatieven bijna altijd leegstand of herstructurering aan de orde. In het 
programma zal daarom ruimte moeten blijven voor medewerking aan dit soort initiatieven. In de 
afgelopen jaren is gebleken dat er per jaar gemiddeld (aantal opzoeken). Voor de tienjaarsperiode m 
kleine initiatieven daarom worden opgenomen voor (aantal invullen) woningen om flexibel invulling 
te kunnen geven aan het woningbouwprogramma en om gewenste herstructurering plaats te kunnen 
laten vinden.  
 
Woningsplitsing / appartementen 
Steeds vaker komen er verzoeken om ofwel grote woningen ofwel kantoor-of bedrijfspanden te 
splitsen in een aantal appartementen. Bij de afwegingen of deze appartementen voorzien in een 
woonbehoefte moet worden afgewogen woningsplitsing daadwerkelijk noodzakelijk is, of dat het 
pand al voorziet in een woonbehoefte of andere behoefte. Bij deze initiatieven is het daarnaast van 
belang dat bij deze verzoeken de woonkwaliteit worden beoordeeld. Hoewel er behoefte is aan 
kleine appartementen, is deze behoefte met name ingegeven vanuit betaalbaarheid. De gemeente 
heeft geen invloed op huur-en koopprijzen. Daarnaast moet worden gekeken of dit soort 
appartementen ook voor de toekomst voorzien in een woonbehoefte. De vraag naar appartementen 
doet zich niet in alle woonmilieus voor. In aanvulling op dit woningmarktprogramma zal daarom 
beleid worden gemaakt waaraan deze initiatieven moeten voldoen.  
 
Voor de drie bovengenoemde situaties, moet op basis van de volgende criteria worden gekeken of 
hieraan medewerking kan worden verleend:  
Voor de afweging zijn de volgende vragen van belang:  

 Is er sprake van leegstand?  

 Is leegstand een probleem?  

 Is sprake van herstructurering?  

 Is de locatie geschikt voor woningbouw?   

 Is er ruimte binnen de reservering voor nieuwe initiatieven  
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Voorwoord

De Gemeente Goirle is van oudsher bekend om 
haar textielindustrie. Aan de zuidrand van Goirle, 
tegen het dal van de Leij, liggen twee voormalige 
textielfabrieken: Van Besouw en Van Puijenbroek. 
Deze complexen hebben hun oorspronkelijke 
bestemming grotendeels verloren.

De huidige eigenaren (NBU en VP Exploitatie) 
werken in samenspraak met de gemeente Goirle, de 
Provincie Noord Brabant en woningbouwcorporatie 
de Leystromen aan de ontwikkeling van dit 
gebied. Dit gebeurt in het kader van de integrale 
gebiedsontwikkeling van de Zuidrand van Goirle. 
Samen met het Waterschap Brabantse Delta en 
Brabants Landschap hebben partijen in 2015 een 
visie opgesteld over de toekomst van de Zuidrand. De 
Zuidrand van de Gemeente Goirle is een gebied met 
een bijzonder karakter. Naast de aanwezigheid van 
de twee voormalige textielfabrieken Van Besouw en 
Van Puijenbroek kenmerkt het gebied zich door een 
samenkomen van landschap, water en bebouwing, 
gevormd door een rijk verleden. 

Ook is door adviesbureau BAAC een drietal 
bouwhistorische verkenningen uitgevoerd voor 
de locatie van Van Besouw, de locatie van Van 
Puijenbroek en het gehele plangebied Zuidrand Goirle.

Tijdens dit proces is behoefte ontstaan om meer 
helderheid te krijgen over de cultuurhistorische 
waarden die behouden moeten worden. In 
samenspraak met De Erfgoedfabriek van de Provincie 
Noord Brabant is besloten Rothuizen Architecten 
Stedenbouwkundigen een Transformatiekader te laten 
opstellen. 

In het thans voorliggende rapport wordt dit 
Transformatiekader gepresenteerd. Het bestaat 
uit twee delen. Deel I behelst een analyse van 
alle relevante informatie en onderzoeken. In deel 
II wordt, op basis van de analyses uit deel I, het 
Transformatiekader gepresenteerd.

Wij hebben besloten in het Transformatiekader 
geen expliciete ontwerpoplossingen voor te stellen. 
Wel hebben we twee hoofdthema’s bepaald die we 
in willen zetten om het transformatiepotentieel 
te duiden: lijnen en ruimten. Deze zijn weer 
onderverdeeld in gebouwlijke lijnen en ruimten: 
gevels en massa’s, en stedelijke: stedelijke structuren 
en stedelijke ruimten. Het transformatiepotentieel 
wordt in kaarten verbeeld en per deelgebied tekstueel 
toegelicht. Een verzamelkaart toont het integrale 
eindresultaat. Voor het functioneel potentieel zijn 
alleen de gebouwen beschouwd die door BAAC met 
een voldoende beoordeeld zijn.

Op deze wijze hopen wij dat de ontwerpers die in 
de toekomst in dit schitterend gebied aan de slag 
gaan de juiste kaders meekrijgen om een afgewogen 
ontwerpbeslissing te maken. 

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
Breda, augustus 2017
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Inleiding

Transformatiekader - opgave
De Erfgoedfabriek van de Provincie Noord-Brabant 
is intensief bezig met het ontwikkelen van een nieuw 
instrument om transformaties van gebouwd cultureel 
erfgoed op een voor alle stakeholders inzichtelijke 
wijze te waarderen: het Transformatiekader. De 
gedachte achter het Transformatiekader is om in 
een vroeg stadium van een herbestemmingstraject, 
bijvoorbeeld in de haalbaarheidsfase, na te gaan wat, 
op basis van cultuur- en bouwhistorische waarden, de 
mogelijkheden zijn om (delen van) het erfgoed aan te 
passen ten behoeve van een nieuwe bestemming.

Het verschil met alleen een bouwhistorisch 
onderzoek zit in de interpretatie van de gegevens. 
Deze interpretatie geschiedt door een architect 
cq. ontwerper. Hij of zij gaat op zoek naar de 
cultuurhistorische essentie van het gebouw en de 
locatie en geeft aan wat de ruimte voor transformatie 
is. De bouwhistorische rapportages betreffen 
namelijk bovenal de analyse van de gebouwsubstantie 
gezien vanuit een bouwhistorisch perspectief en 
voldoen daarmee aan de vraag, maar een visie 
vanuit de bredere ruimtelijke en cultuurhistorische 
hoek ontbreekt. Hiermee zou naast de waardering 
per gebouw, ook de samenhang van de gebouwen 
als onderdeel van een ontwikkelingsproces, 
productieproces, ruimtelijk of sociaal kunnen worden 
gewaardeerd. Het Transformatiekader moet deze 
leemte opvullen.

Een (toekomstige) eigenaar of ontwikkelaar 
zal het Transformatiekader gebruiken om de 
ontwikkelpotentie van het object te bepalen. Door 
het Transformatiekader in een vroeg stadium af te 
stemmen met de monumentencommissie en de RCE 
weet de (toekomstige) eigenaar wat de mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn van een herbestemming. Dat 
vergroot de kans op een succesvolle verloop van een 
eventueel vervolgproces. 

Plangebied
Het plangebied omvat de zuidrand van Goirle. Het 
gebied ligt tussen de Vloeidijk, Bergstraat, Kerkstraat, 
Beeksedijk en de Leij.
Het transformatiekader omvat dit gehele gebied. 
Het herbestemmingsgebied omvat alleen de twee 
fabriekscomplexen: Van Puijenbroek en Van Besouw.

De ontwikkeling van het gebied ter plaatse van de 
voormalige fabriek van Van Enschot wordt nu als 
een gemiste kans gezien. Mede daarom bekijken 
we de cultuurhistorische waarden in een breder 
plangebied dan alleen de herbestemmingsopgaven. 
Bij toekomstige ontwikkelingen kan dit 
transformatiekader een leidraad zijn.

Analyse
Het  transformatiekader resulteert op deze plek uit de 
analyse van 6 onderzoeksgebieden, die in deel I aan 
bod komen. Namelijk:

1. Stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied, 
in samenhang met het landschap

2. Ontwikkeling van het landschap ten zuiden van 
de fabriekscomplexen als onderdeel van blauw-
groen routes. KuijperCompagnons heeft voor het 
plangebied een visie omtrent het natuurlandschap 
en  waterbeheer rondom de Leij gemaakt. Dit 
onderdeel van de visie is een vast kader geweest 
bij het uitwerken van het transformatiekader.

3. Ontwikkeling textielindustrie
4. Bouwhistorisch Onderzoek 
5. Technische staat van de gebouwen
6. Verhalen en symbolen

Transformatiekader - vormgegeven
In deel II volgt het transformatiekader. Dit bestaat 
uit kaarten met aanduidingen van plekken, rooilijnen 
en waardevolle elementen. Deze worden niet alleen 
gewaardeerd, maar krijgen ook tekst, uitleg en in 
sommige gevallen regels voor toekomstige (bouw)
ontwikkelingen of mogelijkheden voor functies.

Topografische kaart, schaal 1:25.000 - bron: PDok  Plangrens:





DEEL I: Analyse
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Onder de stedenbouwkundige ontwikkeling valt 
de ontwikkeling van water- en groenstructuren, 
verkavelingen, paden, wegen en bebouwing. Op 
deze plek aan de rand van het Beekdal van de oude 
en nieuwe Leij is de relatie tussen natuur en mens 
belangrijk geweest voor het begin van Goirle.

1.1 historie landschap

Het riviertje de Leij zorgt samen met het riviertje de 
Donge en de Reusel voor de afwatering van de hogere 
zandgronden van Tilburg. Gedurende de steentijd zijn 
er verschillende nederzettingen in het Beekdal. Rond 
het jaar 1000 na Christus ontstaan de eerste vaste 
agrarische nederzettingen. Hieronder het schema 
gebruik gronden, zie afbeelding doorsnede landschap:
1. De beek
2. De hooilanden (weide)
3. Woning
4. Agrarische gronden (akkerland)
5. Bos (en heide)
De boeren vestigden zich tussen de hooilanden en het 
akkerland. Op onderstaande aquarel is goed te zien 

hoe de huisjes tussen de lichtgroene (hooiland) en 
gele gronden (akkers) in staan. De zandrug ter plekke 
van de huidige Kerkstraat en Bergstraat was de meest 
geschikte plek om zich te vestigen. Het water was 
vijand nummer één en in eerste instantie werden de 
meeste boerderijen dan ook aan de noordzijde van 
de straat gezet. Aan de zuidzijde van de straat liggen 
langgerekte kavels tot aan de Leij. Op deze manier 
had elke boer zijn eigen stukje grond aan het water 
om het vee te laten drinken.

Vanuit de eerste nederzettingen ontstaan 
buurtschappen en uiteindelijk herdgangen op de 
plekken waar de kerken zich vestigen. Herdgang Kerk 
en iets noordelijker Dorp komen op de kaart te staan.    

1.2 Gebruik van water en het land:

De omgang met het water is van grote invloed geweest 
op de ontwikkeling en organisatie van de woningen en 
bedrijven. 

fase 1 boeren - bang voor het water: 
Gebruik: gronden als hooiland 
Gevolg: men woonde met de rug naar het water en 
de welgestelde mensen woonden aan de drogere 
noordzijde van de straat.

fase 2 industrialisatie - grip op de waterstand: 
Gebruik: water gebruiken (Blauwe Sloot) 
Gevolg: Uitbouw mogelijk tot aan het water. De 
textielfabrieken breiden uit met de achterkant naar 
het water. 

fase 3 wegtrekken industrialisatie:
Fabriekscomplexen blokkeren doorzicht Beekdal. Het 
terrein van de fabriek van Enschot komt vrij. Er komt 
een nieuwe verkaveling te liggen met woningen. De 
woningen liggen met de achtertuin richting het water.

fase 4 nu: Beekdal in gebruik voor waterretentie
Waardering landschap en natuur 
Gevolg: nieuwe mogelijkheden in Zuidrand Goirle: 
•	 Kleine nijverheid aan het Beekdal is mogelijk  
•	 Wonen aan of in het Beekdal is mogelijk 

1.3 Verkavelingen

Op de kadastrale kaart van 1811-1832 zijn de 
langgerekte kavels van de Kerkstraat tot aan de Leij 
overheersend. 
Zichtbaar is de kerk en overige bebouwing. Aan de 
noordzijde staat meer bebouwing dan aan de zuidzijde 
overeenkomstig de veiligheid ten opzichte van het 
water.
De watermolen staat aangegeven en het molenwiel is 

zichtbaar in het landschap. Deze ligt in de huidige tuin 
van Huize Anna. 
Vanaf de Watermolenstraat wordt de verkaveling 
minder langgerekt. Daar is ook de straat of 
waarschijnlijker het pad zichtbaar waarlangs de 
fabriek van Van Puijenbroek is ontstaan en die aansluit 
op de huidige Bergstraat. De kavels sluiten aan op 
dit pad en hebben een meer vierkante vorm dan de 
kavels aan de Kerkstraat.
Rond 1850 wordt over het akkerland op verzoek van 

Hoofdstuk  1: Stedenbouwkundige ontwikkeling

kadastrale kaart 1811-1832, schaal 1:10.000. - bron: Beeldbank Cultureel Erfgoed
Doorsnede landschap. - bron: Stadsvorm Tilburg, historische 
ontwikkeling, TU/e faculteit Bouwkunde en Gemeente Tilburg 

Aquarel met daarop het oog van Goirle. - bron: onbekend

1 2
3 4

5
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Tilburg de huidige Tilburgse weg aangelegd. 
De opkomende industrie van Tilburg (en ook Goirle) 
wilde graag een directe verbinding met Turnhout. De 
Bergstraat werd met een bochtje verlengd en ging 
over in de rechte weg naar Poppel.
Op de Topografische kaart van 1890 verschijnen 
deze verharde wegen. Tegelijkertijd zijn nog steeds 
de langgerekte kavels van de Kerkstraat zichtbaar. 
Een paar grotere volumes, de eerste weverijen, 
staan als grotere schuren op het boerenerf. Op de 

kaart is nu naast de watermolen met het molenwiel 
ook de molen aan de Groeneweg ingetekend. Langs 
de Bergweg zien we nauwelijks nog bebouwing. 
De fabriek van Van Puijenbroek ontstaat aan de 
Watermolenstraat op de hoek met het pad dat tot 
over de Bergstraat doorloopt tot aan de ‘bergen’ 
(grafheuvels uit de Steentijd).
De locatie van het huidige Sint Elisabeth is ook al 
zichtbaar als groter ensemble dat tot aan de Leij 
loopt. 

De wegenstructuur van de Zuidrand van Goirle van 
1890 en nu verschilt niet veel. De verkavelingen en 
bouwvolumes zijn wel veranderd. In 125 jaar zijn 
alle akkers en niet ingevulde gronden ingevuld met 
woningbouw en verschillende verkavelingsvormen. 
Opvallend zijn de grote zwarte vlakken van het 
winkelcentrum, de oude fabriekscomplexen en het 
nieuwe industrieterrein Tijvoort. 
Zichtbaar is ook het Molenwiel van de watermolen en 
verschillende andere waterretentiegebieden in het 

Leijdal. 
De oude tramverbinding langs de Kerk is als lijn 
zichtbaar zowel op de kaart van 1890 en nu.
De nieuwe Leij is gedurende een eeuw een aantal 
keren rechtgetrokken, het meest opvallend in het 
zuidwestelijke deel.
Opvallend is dat er geen bebouwing is ontstaan, die 
zich richt op of aan het Beekdal. Alle bebouwing richt 
zich op het Dorp, ook in het laatste woningbouwplan 
ter plekke van de voormalige fabriek van Van Enschot.

Topografische kaart, schaal 1:10.000 - bron: PDok  Plangrens:Topografische kaart 1890, schaal 1:10.000 - bron: Historische Atlas Noord-Brabant  Plangrens:
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1.4 Conclusie

Goirle met achterkant aan het beekdal
Het beekje de Leij is de start van de ontwikkeling 
van Goirle geweest. De gronden rond de beek 
waren niet veilig om te wonen en het dorp heeft 
zicht in noordelijke richting ontwikkeld. Door 
grondeigendommen en gemeentegrenzen is ook nu 
nog steeds het beekje de grens tussen dorp en groen.
Opvallend is dat nergens functies, industrie of 

wonen áán het groen zijn gesitueerd. Het groen 
is de achterkant. Vanuit het Beekdal zie je de 
industriehallen, de schoorstenen, bomenrijen of 
hagen.  

Verbindingen en zichtlijnen
Opvallend aan het gebied is dat er geen 
dwarsverbindingen door het gebied zijn. Pas bij de Leij 
ligt een pad in oost-westelijke richting. 
Vanuit de industriele complexen is geen fysieke 

verbinding met het Beekdal. Tevens vormen de 
complexen een buffer tussen dorp en het beekdal.

Er is een aantal verbindingen vanuit Goirle naar en 
door het Beekdal. Deze liggen nog steeds op hun 
oorspronkelijke plek, namelijk op de hoger gelegen 
dijken. Daarnaast zijn er een drietal paden en 
zichtlijnen; Vanuit de Hoogen Dries en tussen Thebe 
Elisabeth en de tuinmuur van Huize Anna.

Schema ontwikkeling Goirle in relatie tot het Beekdal, schaal 1:25.000.

E. Brug over de Leij bij het woonwijkje ter plekke van Van Enschot. 
Zichtbaar zijn de hoge hagen en achtertuinen.

f. Smal doorzicht tot in het Beekdal tussen Thebe Elisabeth en de 
tuin van Huize Anna.

E. Pad richting het Beekdal. vanuit de Hoogen Dries, een 
woonstraat ter plekke van de voormalige fabriek Van Enschot.

B. kerklaantje (voormalige tramlijn).
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kaart Verbindingen (en zichtlijnen) in en door het 
Beekdal:
A. auto hoofdroute - Beekse Dijk: De verbinding 
tussen Goirle en Hilvarenbeek. Op deze plek komt het 
landschap tot ver in Goirle
B. langzaam verkeer - Kerklaantje. De vroegere 
tramverbinding naar Hilvarenbeek en Poppel
C. auto - watermolenstraat en Molendijk: richting 
breehees en landgoed Gorp en Rovert
D. langzaam verkeer - Vloeidijk: Oude dijk richting 
Breehees en landgoed Gorp en Rovert.
E. langzaam verkeer - pad langs de Leij
F. langzaam verkeer - pad vanuit Hoogen Dries door 
het Beekdal tot aan het Kerklaantje.
G. voormalig pad. - langs dit pad is de fabriek van van 

Puijenbroek ontstaan. Uiteindelijk is de verbinding 
verdwenen. het pad is wel nog zichtbaar bij een paar 
kavels vanaf de bergweg.

Zichtlijnen
H. Vanuit de Bergweg langs de muur van Huize Anna 
ligt een lange zichtlijn door een donker gat tot ver 
in het Beekdal. Deze laatste is opvallend en vormt 
een verrassend doorkijkje in het diepe beekdal, in 
tegenstelling tot veel andere doorzichten die eindigen 
op bomen langs de Leij.
I. Vanuit de Hoogen Dries ligt langs de retentievijver 
een breed doorzicht naar het beekdal. Op deze plek 
ligt ook een brug over het water. 

verkavelingsrichtingen
In het deel van de Kerkstraat zijn nog steeds de lange 
smalle verkavelingen zichtbaar vanuit het vroege 
ontstaan van Goirle.
Voorbij de Watermolenstraat komen er meer 
richtingen bij. De kavels aan de Bergstraat draaien 
mee met de richting van de straat. Ter plekke van de 
fabriek van Van Puijenbroek verdraait de richting. Dit 
is terug te zien in de richtingen van de eerste volumes 
van de fabriek aan de Watermolenstraat en het 
hoofdkantoor gebouwd in 1905. 
De fabriek heeft zich ontwikkeld vanuit de 
Watermolenstraat en later richting het beekdal. 

In het complex van Van Besouw zijn de lange smalle 
kavels zichtbaar die één voor één zijn aangekocht. 
Toen er geen ruimte meer richting de Leij was, is men 
gaan uitbreiden richting de Beekse Dijk.

Verbindingen en zichtlijnen in en door het Beekdal, schaal 1:10.000. Verkavelingsrichting (rood) en ontwikkelingsrichting (paars) fabriekscomplexen, schaal 1:10.000.

D

A

C

B

I

F
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H
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Kuijper Compagnons heeft een uitgebreide visie 
ontworpen voor de Zuidrand Goirle. Onderdeel van 
deze visie is het herinrichten en versterken van het 
Beekdal. Daarin komt ook waterretentie uitgebreid 
aan bod.
Voor het transformatiekader is hun visie, die samen 
met de Provincie en het Waterschap De Dommel is 
opgesteld, uitgangspunt. 

Het beekdal van de Nieuwe Leij zal in de toekomst 
niet de grens maar de verbinding tussen het dorp en 
het landschap vormen. De beek zal de natuurlijke 
ruggengraat zijn die het wonen, natuur en recreatie 
met elkaar verbindt.
De visie voor de Zuidrand gaat uit van het vergraven 
van een deel van de bestaande loop. Daarbij wordt
inspiratie gezocht bij de historische loop van de
Nieuwe Leij.

1. Ten zuiden van de locatie van Van Besouw wordt 
de huidige loop van de beek behouden. De 
zuidzijde De Weerden is recent nog heringericht 
en de zuidelijke oever is vergraven. Daarnaast 
ligt ten zuiden van het gebied het hoofdriool 
die de verlegging van de beek naar het zuiden 
belemmert. De beek wordt hier vergraven en krijgt 
een flauwe natuurlijke oever richting het dorp.

2. Ten zuiden van de tuin van Huize Anna wordt 
de Nieuwe Leij verlegd richting het zuiden. Op 
deze wijze krijgt de beek meer ruimte voor de 
natuurlijke oevers en kunnen de bestaande 
bomen in de tuin goed inpast worden. Het oude 
Moleneiland vormt inspiratie en aanleiding om op 
deze plek ook de oude beektak en het molenwiel 
te herstellen. De oude loop ligt in de tuin van Huize 
Anna en wordt verbonden met de huidige vijver in 
de tuin.

3. Tussen de Molendijk en de Vloeddijk (Het Vloed) 
wordt de Nieuwe Leij richting het dorp gebracht 
(verlegd). De historische loop van de beek dient 
hierbij als inspiratie. In Het Vloed heeft de beek 
voldoende ruimte en krijgt zij een deel van haar 
voormalige meanderende karakter terug.

Over de gehele lengte krijgt de beek natuurlijke
oevers met een ecologische waarde. De visie voor 
de Nieuwe Leij ter hoogte van de Zuidrand heeft 
een hoog ambitieniveau en zet niet alleen in op 
kwaliteitsverbetering door aanleg van bredere 
natuurlijke oevers, maar ook op het herstel van 
de meandering van de beek, het vergroten van de 
biodiversiteit in het gebied, het realiseren van de 
ecologische hoofdstructuur en de vergroting van 
de recreatieve kwaliteiten in de Zuidrand en het 
buitengebied.

Aanleg zomer- winterbed
Voor de aquatische ecologie is de belangrijkste 
maatregel het veranderen van het huidige profiel 
met steile oevers naar een zomer- en winterbed met 
flauwe oevers. Hierdoor wordt de stroomsnelheid in 
de zomerperiode verhoogd en heeft de beek in de
winterbedding voldoende capaciteit om het water
af te voeren.

Micro-meandering
Binnen de bestaande ruimte van de beek kan een
micro-meandering aangebracht worden: door het
gedeeltelijk opvullen van het huidige doorstroom-
profiel, afwisselend aan beide zijden van de beek, 
gaat de Nieuwe Leij meanderen binnen de huidige 
zonering. Hiermee kan de zomerstroomsnelheid 
binnen de Nieuwe Leij vergroot worden. Ter hoogte 
van de locatie van Van Besouw is deze ingreep goed 
denkbaar omdat de ruimte voor grote meandering 
(zoals bij locatie Van Puijenbroek) hier beperkt is.

Natuurvriendelijke oevers
Door de aanleg van een brede winterbedding met een
talud van 1:10 ontstaat een brede overgang van een
natte naar een droge situatie. Dit is van grote waarde
voor de ecologie. Deze natuurvriendelijke oevers 
kunnen naadloos aansluiten bij het in te richten
droge deel van de ecologische verbindingszone.

Ecologische verbindingszone
Langs de oevers van de Nieuwe Leij wordt een ecolo-
gische verbindingszone ontwikkeld. De inrichting is 
gericht op amfibieën, libellen en vlinders.
Dit betekent een zone van gemiddeld 25 meter langs

Hoofdstuk  2: Visie landschap (kuijper Compagnons)

Groenstructuren Goirle. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]

Doorsnede beek ten hoogte Van Besouw. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]
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de beekloop. Hierbinnen dienen poelen aanwezig te
zijn in een afwisselend landschap bestaande uit 
grasland, opgaande begroeiing en bosjes en ruigte. 
Een variatie tussen struweel, ruigte en bloemrijk 
grasland afgewisseld met poelen, is passend voor het 
gebied. (inrichting volgens het type ‘Nat kralensnoer’ 
uit het voorbeeldboek Groene Schakels van de 
provincie Noord-Brabant).
bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons] 

Nieuwe dorpsrand en nieuwe wandelroutes. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]Meer ruimte voor de nieuwe Leij. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]
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3.1 ontwikkeling textielindustrie

De textielindustrie is van grote invloed geweest op de 
groei van Goirle.  Allereerst was het een bijverdienste 
naast het boerenwerk. Vanuit huis of stal werkte men 
als wever of spinner. Hieronder een kort overzicht: 

 � 1665 – 15% van Goirlese beroepsbevolking spinner 
of wever

 � 1797 – 31% werkzaam in de textiel
 � 1830 – Belgische opstand (kwartiering van 

soldaten)
 � 1843 – Blekerij voor linnen en pellen van Willem 

van Enschot
 � 1850 – Half miljoen el linnen per jaar geweven 

voor Goirlese opdrachtgevers
 � 1861-1865 hoogconjunctuur door Amerikaanse 

Burgeroorlog (katoenprijs omhoog) – In deze 
periode veel beginkapitaal om fabrieken te starten.

 � 1865 – eerste fabriek Van Puijenbroek
 � 1870 – 67,8% van gezinshoofden in Goirle 

werkzaam in textielnijverheid
 � 1884-1885 – bouw eerste fabriek van Van Besouw

(Bron: fotoboek Een eeuw Goirle)

Uit dit overzicht blijkt dat de huisnijverheid zich 
binnen vijftig jaar ontwikkeld heeft tot een industrie 
in 1900. Het Beekdal met de Leij was een uitstekende 
plek voor de industrie om zich te vestigen in verband 
met het stromende water. Drie grote fabrieken 
werden op deze plek opgezet: Van Enschot, Van 
Puijenbroek en Van Besouw. 

3.2 Sociaal economische ontwikkeling

De industrie had een aanzuigende werking en steeds 
meer arbeiders kwamen naar Goirle. De kleine kern 
groeide uit tot een dorp. 
Ondanks de concurrentie tussen de verschillende 
bedrijven waren ze in familiaire zin behoorlijk met 
elkaar verknoopt. De eigenaren behoorden tot de 
elite van het dorp en trouwden met elkaar “op stand” 
De directeurshuizen waren aan de Kerkstraat en 
Bergstraat gelegen; het huis van Gerard van Besouw 
tegenover de pastorie en Huize Anna (van Van 
Puijenbroek) aan de Bergstraat. 

Pas later gaan de fabrikanten zich vestigen aan de 
nieuwere Tilburgseweg.

Woningen voor arbeiders
Naast hun eigen huizen bouwden de fabrikanten 
ook arbeiderswoningen of kochten ze bestaand 
vastgoed om dit aan hun arbeiders te verhuren. Veelal 
gebeurde dit uit noodzaak om personeel te werven. 
Ook zijn er verhalen over gezinnen die op zaterdag 
gebruik maakten van de douches die de fabriek had. 
De eisen van de woningwet uit 1901 waren nog lang 
niet overal doorgevoerd en veel woningen hadden  
nog geen bad of douche.

Thebe Elisabeth
De ontwikkeling van Thebe Elisabeth is eveneens 
ontstaan vanuit de fabriekseigenaren. In1908 werd 
een hotel gebouwd t.p.v. oorspronkelijke herberg (en 
tramhalte) aan de Bergwerg. Dit werd al snel gekocht 
door Van Puijenbroek, die het later verhuurde en 
verkocht aan de pastor. In 1931 werd het verkocht aan 
de congregatie van de Liefdezusters van het Kostbare 
Bloed. Het hotel werd ingericht als tehuis voor ouden 
van dagen en werd het St. Elisabethgesticht. Achter 
het tehuis kwam een nieuw klooster, schoolgebouw 
en kloostertuin. Eind jaren zestig werd het oude 
klooster vervangen door een nieuw modern 
verzorgingshuis, dat er nu nog steeds staat.

Sociale voorzieningen
Met name Jan van Besouw stond bekend als 
een zeer sociale werkgever. Hij verbeterde 
arbeidsomstandigheden en voerde sociale 
vernieuwingen door. Een voorbeeld is de oprichting 
van een corporatie die het welzijn van de arbeiders 
bevorderde, onderwijs stimuleerde en drankmisbruik 
bestreed. Daarnaast was hij vernieuwend en haalde 
bijvoorbeeld Benno Premsela binnen voor het 
ontwerp van de tapijten. Hij heeft in de jaren vijftig 
veel voor Goirle betekend op sociaal en cultureel 
vlak. Het is niet voor niets dat midden in het dorp het 
Cultureel Centrum Jan van Besouw ligt.

Hoofdstuk  3: ontwikkeling van de Textielindustrie in Goirle

Luchtfoto vanaf de kerk richting de Bergstraat. Aan de watermolenstraat zie je het fabrieksplein met schoorstenen van Van Puijenbroek. 
- Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

Het wagenpark van Van Puijenbroek. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle
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Topografische kaart 1929, schaal 1:20.000: zichtbaar zijn de eerste 
weverijen van Van Besouw en Van Puijenbroek. - bron: kadaster

Topografische kaart 1958, schaal 1:20.000: zichtbaar is de verdere 
schaalvergroting van de fabrieken, het klooster en het verdichten 
van het dorp.  - bron: kadaster

Topografische kaart 1980, schaal 1:20.000: zichtbaar is St. 
Elisabeth en grootschalige woningbouw verkavelingen aan de 
noordoostzijde van Goirle. - bron: kadaster

foto 1915 vanuit de kerk met de schoorstenen van Van Enschot en Van Besouw. op de achtergrond de molen en woningbouw aan de 
Molenstraat.  - bron: Collectie Regionaal Archief Tilburg

foto 1933 foto van het St. Elisabethgesticht met daarachter het klooster van de congregatie der Liefdezusters van het kostbaar Bloed.  - 
bron: Collectie Regionaal Archief Tilburg

Topografische kaart 2010, schaal 1:20.000: zichtbaar is de nieuwe 
ontwikkeling op het terrein van Van Enschot en de laatste 
uitbreiding van Van Besouw en Van Puijenbroek. - bron: kadaster
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Voorjaar 2015 zijn door BAAC achtereenvolgens 
een “Cultuurhistorisch onderzoek Plangebied 
Zuidrand Goirle” , een “Bouwhistorische verkenning 
Locatie Van Puijenbroek”  en een “Bouwhistorische 
verkenning Locatie Van Besouw” opgeleverd. Deze 
rapporten vormen belangrijke uitgangspunten 
voor het Transformatiekader. In het kader van deze 
rapportage zal beperkt worden ingegaan op de 
onderzoeken. Voor gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar de rapporten. 

4.1 Cultuurhistorisch onderzoek plangebied

De aspecten Archeologie, Historische Geografie en 
Bouwhistorie worden uitgewerkt op landschappelijke 
schaal. 

Archeologie
Het grootste deel van het gebied heeft een 
middelhoge verwachting. Het deel dat grenst aan 
de bebouwing van Goirle heeft deels een hoge 
verwachting. Bij transformatie van het gebied 
moet dus rekening worden gehouden met een vrij 
extensieve vorm van archeologische begeleiding bij de 
planvorming met proefsleuven en onderzoeken in het 
noordelijke deel wanneer dieper wordt gegraven dan 
30cm. Het bodemarchief zal geen grote rol hoeven te 
spelen bij de transformatie van de gebouwen.

Historische geografie en bouwhistorie
De verkavelingsrichtingen en eigendomsgrenzen 
hebben de ontwikkeling van de fabriekscomplexen 
bepaald. De verkaveling was gericht vanaf de kern 
van Goirle, min of meer loodrecht op de Leij. In 
deze richting zijn ook de meeste structurerende 

elementen aanwezig zoals het tracé van de trambaan. 
De fabrieken in het gebied zijn organisch gegroeid 
vanaf de rand van Goirle tot zij de Leij bereikten 
waarna in zijdelingse richting werd uitgebreid. 
Opmerkelijk is de ontwikkeling van het terrein van 
Van Puijenbroek, omdat dit zijn ontstaan vond aan de 
Watermolenstraat.

4.2 Bouwhistorische verkenning locatie Van 
Puijenbroek

De fabriek is ontstaan aan de Watermolenstraat 
vanuit een gebouw dat voorkomt op een kaart uit 
1865. In 1889 wordt het bestaande gebouw vergroot 
met een ververij, die de ontwikkeling van het complex 
in gang zet. De hoofdontwikkelingsrichting is 
evenwijdig aan de Bergweg tot de kavelgrens achter 
de bestaande woonbebouwing wordt bereikt. Daarna 
wordt zijdelings uitgebreid in de richting van de Leij. 
Een uitbreiding met een kantoorvleugel wordt langs 
de Bergweg gebouwd. 
De belangrijkste bouwhistorische waarden worden 
vertegenwoordigd door de gebouwen rond de 
schoorsteen, gevolgd door de gebouwen ter 
weerszijde van de oorspronkelijke fabrieksstraat en 
het kantoorgebouw aan de Bergweg.

Hoofdstuk  4: Bouwhistorisch onderzoek

fabrieksplein Van Puijenbroek Briefhoofd 1919. - bron: BAAC Bouwhistorische verkenning locatie 
Van Puijenbroek 

Briefhoofd 1906. - bron: BAAC Bouwhistorische verkenning locatie 
Van Puijenbroek

Aanduiding onderzochte gebouwen - bron: BAAC Bouwhistorische 
verkenning locatie Van Puijenbroek

ontwikkeling gebouwen Van Puijenbroek.  - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Puijenbroek
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4.3 Bouwhistorische verkenning locatie Van 
Besouw

Het complex is gegroeid vanuit de in 1885 gebouwde 
fabriek aan de Kerkstraat in de richting van de Leij. 
Aanvankelijk stond de fabriek op enige afstand van 
de weg. Na verdichting aan deze zijde wordt naar 
achteren uitgebouwd, tot waarschijnlijk het complex 
te lang werd voor een efficiënte bedrijfsvoering. Er 
werd zijdelings, naar het oosten uitgebreid en zo 
ontstond de huidige fabrieksstraat. In 1952 wordt 
het kantoorgebouw langs de Kerkstraat gebouwd, 
gecombineerd met een export- en inpakruimte, die 
in 1953 wordt uitgebreid in de zelfde vormgeving met 
een magazijn en Kalenderkamer.
De belangrijkste bouwhistorische waarden worden 

gevormd door het 
kantoorgebouw met langs 
de fabrieksstraat het als 
waardevol aangemerkte 
trafohuisje, de weverij, het 
accu en pompgebouw en de 
schoorsteen.

overweging betreffende de onderzoeken
De rapportages betreffen bovenal de analyse van de 
gebouwsubstantie gezien vanuit een bouwhistorisch 
perspectief en voldoen daarmee aan de vraag. 
Wat ontbreekt is een visie vanuit de bredere 
cultuurhistorische hoek. Als deze zou worden 
toegevoegd, dan zou ook de samenhang van de 
gebouwen als onderdeel van een ontwikkelingsproces, 
productieproces of historisch geografisch 
proces kunnen worden gewaardeerd. Vanuit die 
gezichtspunten zouden bijvoorbeeld, los van de 
puur bouwhistorische waardering, aan gebouwen of 
gedeelten van gebouwen een extra waarde kunnen 
worden toegevoegd. Een waarde die voortkomt uit een 
samenhang zoals boven aangegeven. 
Zo zou je bijvoorbeeld voor de gevel van het kantoor 
van Van Besouw tot een meer genuanceerde 
waardering komen in plaats van hoge waardering - 
geen status waardering die de gevel nu heeft en zou 
bijvoorbeeld de zaagtandgevel aan de Bergstraat van 
Van Puijenbroek een hogere waardering krijgen als 
onderdeel van de afwikkeling van kantoorgebouw 
naar productiehallen. Zo kan ook de garage van Van 
Puienbroek hoger gewaardeerd worden, omdat deze 
in de bedrijfscultuur een belangrijke rol speelde.

Schoorsteen Van Besouw. - bron: BAAC Bouwhistorische 
verkenning locatie Van Besouw

Hoek van het kantoor Van Besouw aan de kerkstraat.Luchtfoto van de stoomweverij Van Besouw 1929. - bron: Regionaal Archief Tilburg

Aanduiding onderzochte gebouwen. - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Besouw

ontwikkeling gebouwen Van Besouw . - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Besouw
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Op basis van een rondgang is een globale inschatting 
gemaakt van de technische staat van de gebouwen. 
De gebouwen zijn alleen visueel geschouwd, en alleen 
vanaf de begane grond. Tegen de achtergrond van de 
herbestemming is vooral gekeken naar het casco, 
de constructie en de gevels en is voor zover mogelijk 
gekeken naar de dakconstructie, omdat de kwaliteit 
hiervan een indicatie is voor de kwaliteit van de veelal 
niet zichtbare kapconstructie. In de onderstaande 
beschrijving worden bij diverse gebouwen fenomenen 

benoemd. Het benoemen is bedoeld ter indicatie en is 
niet uitputtend.

5.1 Van Puijenbroek

De algemene staat van de gebouwen is redelijk tot 
goed. Gezien de constructiewijze van de meeste 
gebouwen is roestend ijzer in het metselwerk, 
naast rottend houtwerk door langdurige lekkage, de 
grootste bedreigingen van de technische staat.

Hoofdstuk  5: Technische staat gebouwen

1. Zeer slechte staat
2. Slechte staat
3. Matige staat

4. Redelijke staat
5. Goede staat
?.   Wel aanwezig, niet geschouwd
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opmerkingen

I 5 4 3 ? 4 4 Rijksmonument (voorste gedeelte). Kantoorgedeelte niet bezocht, lekkage in legramen en 
kap kantoor

II 5 5 4 3 ? 4 Vrij veel lekkagesporen in de weggestucte kapvoet

III 5 3/4 4 Rijksmonument. Metselwerk basement goed. Schacht erosie voegwerk en steen

IV 5 4 4 3 3 3 Roestende opleggingen en zetting boven deur, eroderend metselwerk

V 5 Rijksmonument. door venster bekeken

VI 5 4 4 4 5 4 Scheuren in gevel door aanbouw en door plaatselijke zetting

VII 5 5 4 4 4 4 Goot loopt over trekbalken spant. Mogelijk aantasting balkkoppen

VIII 5 5 4 ? ? 5 In goede staat

IX 5 5 5 ? ? 5 In goede staat

X ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XI 4 4 4 Kap in redelijke tot goede staat

XII 5 4 3 3 3 3 Leksporen en zakgootconstructie doen matige staat vermoeden

XIII ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XIV 5 4 4 ? 4 4 In redelijke tot goede staat op ontsierende reparatie in de gevel na

XV ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XVI 5 5 4 4 ? 4 In redelijke tot goede staat

XVII 5 4 ? 4 3 4 Behalve lekkage, in redelijke staat

XVIII 5 3/4 3/4 4/5 5 4 Behalve de gevel in redelijke tot goede staat

XIX 5 3/4 4 4 5 4 Gevel overbelast en aangetast door lekke goot, verder goede staat

XX 5 3/4 4 ? ? 4 Gevel gescheurd en voegwerk geerodeerd

XXI 5 4/5 5 ? ? 5 In goede staat

XXII ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

Aanduiding onderzochte gebouwen Van Puijenbroek, schaal 1:2.000.

VI

XIII

XIX

4

10

11

12

9
7

6

5

3
2

1

8

17

16

14

15

13

XVI
XV

I

II

III

IV

VXX

XXI

XVII

XII

VII

X XI

IX

XIV
VIII

XXII

XVIII

Rijksmonument



ANALySE

23

I. Ververij kantoor

Gevelmetselwerk redelijk tot goed, schilderwerk 
behoeft onderhoud, waardoor plaatselijk houtwerk 
aangetast.

II. Gebouw II

Geheel ingebouwd. Metselwerk in goede staat. 
Kapconstructie is weg gewerkt achter stuc op latjes. 
Vanwege de leksporen en de constructie met een (zak)

goot over de spantopleggingen, moet hier met een 
aantasting van de kapvoet en balkkoppen rekening 
worden gehouden. 

I. Voorgevel in redelijke staat. I. Mogelijk asbest windveer, voegwerk 
geërodeerd, schilderwerk verweerd.

I. Spantconstructie in goede staat.

II. Metselwerk en houtwerk goed, respectievelijk redelijk. Leksporen 
onder goot en rond kapvoet doen aantasting kapconstructie vermoeden.
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III. Schoorsteen

Metselwerk is in redelijke tot goede staat, waarbij 
het basement beter is dan de schacht. In de schacht 
heeft geërodeerd metselwerk geleid tot schade aan 
de baksteen. Mogelijk is dit ook veroorzaakt door 
hervoegen met een te harde cementhoudende mortel.

III. Aanzicht schoorsteen. III. Veegluik in relatief recent gerestaureerd metselwerk. III. Metselwerk is goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

III. Metselwerk is goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

III. Metselwerk hogerop aangetast door eroderend voegwerk.
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IV. ketelhuis

Het metselwerk is in een redelijke tot goede 
staat, waarbij moet worden opgemerkt dat in de 
buitengevel eroderend/ verkankerend metselwerk, 
vermoedelijk na voegwerkherstel. Boven de deur 
een zettingsscheur ten gevolge van het inbrengen 
van de deur. De kapconstructie is aan het oog 
onttrokken door pleisterwerk, maar een lekspoor 
onder het legraam, ter plaatse van de kapvoet, boven 
de oplegging van een spant doet vermoeden dat de 
kapvoet en de spantoplegging zijn aangetast. Een 
scheur in het metselwerk tekent zich af in deze buurt, 
wat ook het gevolg kan zijn van een roestend anker 
ten gevolge van de lekkage.

V. Machinekamer

Dit gebouw kon alleen door het venster worden 
geschouwd. Het gevelmetselwerk is in goede staat. 
De indruk is dat de constructie ook in een goede staat 
verkeert. 

IV. Voorgevel met rechtsonder aangetast metselwerk en scheur 
boven deur. Mogelijk asbesthoudende windveer.

IV. Lekkage onder legraam. V. Interieur Machinekamer.

V. Gevel machinekamer.
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VI. Weverij

De algemene staat van het gebouw is globaal 
gezien goed. Ten behoeve van de functionaliteit 
is de kapconstructie deels afgetimmerd en de 
bedekking hersteld. Hierdoor is de constructie 
daar niet zichtbaar. Het niet afgetimmerde deel is 
in goede staat, hoewel aangenomen moet worden 
dat op de bij dit soort constructies zwakke plekken 
ter plaatse van de zakgoten, de constructie zal zijn 
aangetast. Het metselwerk is in goede staat. Nabij 
de aansluiting met de nieuwe gevel is het gebouw 
over de volle hoogte gescheurd. Sporadisch is het 
metselwerk gescheurd ten gevolge van roestend ijzer 
en een kleine zakking ter plaatse van het gekoppelde 
kozijn in de noord-westgevel, waarschijnlijk 
ontstaan door onderspoeling van de fundering of 
graafwerkzaamheden ter plaatse van de deur.

VII. Weverij

Gebouw is in goede staat en staat voor het 
grootste deel tussen andere gebouwen. Door de 
gootconstructie, die eenzijdig over de trekbalken van 
het spant lopen, kan aantasting van de balkkoppen 
vermoed worden. De stalen kozijnen zijn (vrijwel) niet 
geroest en ook de houten kozijnen zijn in redelijke 
staat.

VI. Niet afgetimmerde sheddakconstructie. VI. Lichte zakking met daardoor gescheurd 
metselwerk ter weerszijde van de deur.

VI. Gevelaanzicht noord-west. VII. Metsel en houtwerk zijn in goede staat.

VII. kapconstructie met links de zakgoot over de trekbalken.VII. Voormalige buitengevel, nu in gebouw XIV.
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VIII. Magazijn

Gebouw is niet van binnen geschouwd. Te oordelen 
aan het gevelmetselwerk is de technische staat in 
ieder geval redelijk, waarschijnlijk goed.

IX. kantoorgebouw

De technische staat is zondermeer goed. 
Aandachtspunt is beginnende roestvorming bij de 
oplegging van enkele stalen lateien. Een aantal 
hardstenen waterslagen onder kozijnen zijn ontsierd 
door uit geërodeerde brandlagen.

VIII. Gevelmetselwerk is in goede staat, hier en daar geërodeerd voegwerk, (vrijwel) geen roestvorming bij lateien, roosters en ankers. IX. Voorgevel.

IX. Venster met mogelijk beginnende roestvorming in linker 
oplegging van de latei.

IX. Brandlaag in hardstenen waterslag en beginnende 
roestvorming rond kruipruimte ventilatierooster.
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X. Magazijn

Gebouw is niet geschouwd.

XI. Gebouw XI 

Is een deel van de overkapping van de fabrieksstraat 
tussen de gebouwen I en VI en bestaat alleen uit een 
dakconstructie. De stalen spanten zijn in goede staat. 
Weinig leksporen en geen opvallende scheurvorming 
rond de opleggingen duiden op een redelijke tot goede 
technische staat.

XII. Gebouw XII 

Overkapte straat tussen de gebouwen I en IV. 
Kopgevel is in goede staat. Mogelijk asbesthoudende 
windveren. Kapconstructie is niet zichtbaar achter 
pleisterwerk. Door de constructiewijze waarbij de 
zakgoot over de trekbalken van de spanten loopt, 
moet rekening worden gehouden met aangetaste 
balkkoppen. Doordat de binnenzijde van de kap is 
gepleisterd, is deze niet zichtbaar. Door de (oude) 
verkleuringen en reparatieplekken in de pleisterlaag 
moet aangenomen worden dat de constructie in 
matige tot redelijke staat is.

XIII. Gebouw XIII

Gebouw is niet geschouwd.

XIV. Gebouw XIV 

Gebouw bestaat uit sheddaken tussen de gebouwen 
VII, VIII en IX. In de van oorsprong vrijwel gesloten 
gevel zijn openingen gemaakt en is een deel van 
het metselwerk vervangen. Het gevelmetselwerk is 

in een redelijke technische staat. De visuele staat 
is slecht, veroorzaakt door het weinig passende, 
niet ontstoorde metselwerk. Het deel van het dak 
dat zichtbaar is ziet er goed uit, de kapconstructie 
is aan het zicht onttrokken, maar er zijn geen 
opvallende leksporen zichtbaar, dat doet verwachten 
dat de kapconstructie in redelijke tot goede staat is. 
Schilderwerk en daarmee de verwachte staat van het 
houtwerk is redelijk tot goed. 

XI. kapconstructie.

XII. Voorgevel.

XIV. Interieur met gevel gebouw VII.

XIV. Voorgevel met detonerende reparatie waar oorspronkelijk 
een brede deur heeft gezeten.
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XV. Gebouw XV

Gebouw is niet geschouwd.

XVI. Magazijn

Het dakbeschot is aan het oog onttrokken door 
plaatwerk. Hierin tekenen zich een aantal plekken 
af die nat zijn geweest, maar over het algemeen is 
te verwachten dat de kapconstructie in een goede 
technische staat is. Scheurvorming die het gevolg kan 
zijn van roestende opleggingen van de trekbalken van 
de spanten is niet aangetroffen. Het metselwerk is in 
een goede staat.

XVII. kantoor, grondstoffenmagazijn

De platdakconstructie was aan het zicht onttrokken. 
Gezien het ontbreken van verdachte verkleuringen 
kan er van worden uitgegaan dat de dakconstructie in 
redelijke technische staat is. Een legraam is gebroken, 
waar een lekkage het gevolg van is.

XVI. Spantconstructie in goede staat.

XVI. Spanten opgelegd in penanten, 
opleggingen zijn in goede staat.

XVII. Staat van het metselwerk is goed. XVII. Lichtkap lekt op de nok.

XVII. Legraam gebroken.
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XVIII. Magazijn

Het gevelmetselwerk is in een redelijke staat. 
Voegwerk is laag aan de gevel geërodeerd en aan 
de linkerzijde aangetast als gevolg van langdurige 
waterbelasting door een verstopte hemelwaterafvoer. 
De deur is in matige staat en het schilderwerk heeft 
onderhoud nodig. De metselwerk binnenwanden zijn 
in goede staat en bij de legramen zijn geen duidelijke 
sporen van langdurige lekkage. Het pannendak is in 
goede staat en ondanks dat de kapconstructie aan het 
oog is onttrokken kan verwacht worden dat deze in 
goede staat is. 

XIX. Spoelerij, wasserij

Dit gebouw bestaat uit twee, uit constructief oogpunt 
vrijwel identieke beuken met vakwerkspanten, 
vergelijkbaar met gebouw XVIII. Later zijn hier 
gelijkvormige gebouwen aan twee zijden aan toe 
gevoegd. Het gevelmetselwerk is in redelijke staat, 
plaatselijk aangetast door waterbelasting uit een met 
gebouw XVIII gedeelde verstopte hemelwaterafvoer 
en de goot. De zijgevel is licht ontzet doordat 
de gevel van het aangebouwde volume op deze 
topgevel is gezet. De pannen dakbedekking en 

golfplaten bedekking op de ventilatiestraten zij in 
goede technische staat. Mogelijk is de golfplaat van 
de ventilatiestraten asbesthoudend. De legramen 
zijn afgedekt met transparante kunststof platen. 
De spanten van één gebouw zijn bekleed met 
pleisterwerk en daarom niet te controleren. Omdat 
er geen sporen van grote langdurige lekkages zijn 
aangetroffen, kan worden aangenomen dat de 
spanten in een goede technische staat verkeren. 

XVIII. kapconstructie met bijzondere 
vakwerkspanten is in goede staat.

XVIII. Gevelmetselwerk plaatselijk geërodeerd boven maaiveld en 
ten gevolge van een langdurig lekkende hemelwaterafvoer.

XIX. Zetting doordat de gevel van het aangebouwde volume  op de 
topgevel rust. Erosie van metselwerk door verstopte goot.

XIX. kapconstructie is aan het zicht onttrokken. Sporen van grootschalige langdurige lekkage ontbreken.



ANALySE

31

XX. ketelhuis

Het interieur is niet geschouwd.

In het gebouw is een pelletbunker ingebouwd, 
waarvoor een grote doorrijopening is gecreëerd. 
Waarschijnlijk door thermische spanningen die niet 
door de kleine overgebleven penant aan de linkerzijde 
kunnen worden opgenomen, is de gevel boven de 
oplegging van de latei gescheurd. Laag in de gevel 
is het metselwerk geërodeerd, waarschijnlijk onder 
invloed van vocht in combinatie met  (strooi)zout. 
Hierdoor is het gevelmetselwerk in een matige 
tot redelijke technische staat. Schilderwerk is in 
goede staat en daarmee waarschijnlijk ook het 
achterliggende houtwerk.

XXI. ketelhuis

Gevelmetselwerk in een redelijke tot goede staat met 
enig eroderend voegwerk net boven straatniveau. 
Schilderwerk van dakrand en stalen vensters is in 
goede staat en metselwerk vertoont geen duidelijk 
zichtbare sporen van roest in de stalen vensters en 
lateien. 

XXII. open berging

Gebouw is niet geschouwd.

XX. Linksboven de latei is de gevel gescheurd. De plint is aangetast door (strooi)zout nabij de doorgang.

XXI. Metsel-, staal- en schilderwerk is in goede 
staat. ontsierende reparatie aan de linkerzijde.

XXI. Gevelaanzicht.
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5.2 Van Besouw

De algemene staat van de gebouwen is redelijk. 
Gezien de constructiewijze van de meeste gebouwen 
is roestend ijzer in het metselwerk, naast rottend 
houtwerk door langdurige lekkage, de grootste 
bedreiging van de technische staat. Schade zal 
hoogstwaarschijnlijk ook ontstaan zijn door 
thermische spanningen, trillingen, aanrijdschade en 
beheer waarbij de productie belangrijker werd geacht 
dan het behoud van gebouwen of onderdelen daarvan.

1. Zeer slechte staat
2. Slechte staat
3. Matige staat

4. Redelijke staat
5. Goede staat
?.   Wel aanwezig, niet geschouwd
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opmerkingen
1 5 3 3 ? ? 3 Gevels gescheurd veroorzaakt door zetting, thermische spanning en trillingen

2 5 5 4 ? ? 4 Gevelopeningen en kozijnen matig, diverse kleinere betonschades

3 5 5 4 ? ? 4 Betonschades iets ernstiger dan gebouw 2

4 5 3 2 ? ? 2 Muurwerk divers van kwaliteit maar algemeen matig tot slecht

5 ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

6 ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

7 5 2 2 ? ? 2 Voor zover zichtbaar daken en oostgevels in een slechte staat

8 5 3 3 ? ? 3 Gevels pl. gescheurd door zwakke schakels/roest. Kozijnen sl. onderhoud

9 5 2 3 ? 2 2 Alleen binnenplaatsgevel geschouwd

10 5 ? ? ? ? 2 Slechts heel beperkt geschouwd

11 5 4 ? 3 4 Voor zover zichtbaar in redelijke staat

12 5 2 2 ? ? 2 Veel slechte aansluitingen in het muurwerk

13 5 2 2 2 2 2 Slecht object, gietijzeren kolommen in redelijke staat

14 5 4 4 Voegwerk matig door verhitting en roet

15 5 3 2 ? ? 3 Matige staat door veel scheuren tgv therm. spanningen, roest en trillingen

16 5 3 2 ? ? 3 Matige staat door veel scheuren tgv therm. spanningen, roest en trillingen

17 5 ? ? ? ? ? Niet geschouwd
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Aanduiding onderzochte gebouwen Van Besouw, schaal 1:2.000.
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1. Portiersloge en installatieruimte

Gevelmetselwerk redelijk tot goed, schilderwerk 
behoeft onderhoud, waardoor plaatselijk houtwerk 
aangetast.

2. Hoofdkantoor

Metselwerk in goede staat. De betonnen dakrand is 
van afstand gezien matig door spanningen (roestende 
wapening). De kozijnen zijn in een redelijke staat 
(enkel glas). De verticale belegstukken zijn redelijk tot 
goed. De entree en met name de betonnen dakvorm 
is zeer slecht. Het lijstwerk boven het plint is in een 
redelijke tot goede staat.

1. Gevel in redelijke staat, beton van raamopeningen en vensters. 
De hoeken zijn verticaal gescheurd.

1. Voorgevel in redelijke staat maar verticaal gescheurd.

1. Scheurvorming op hoeken. 2. Detail luifeldak met betonschade.2. Detail betonnen dakrand - het metselwerk en dekstuk is 
langdurig vochtbelast door een slechte afwatering, dit zal 
vervolgschade opgeleverd hebben.

2. Gevel langs de kerkstraat.
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3. kalanderkamer en magazijnen

Dit gebouwdeel toont veel gelijkenis met gebouw 2 
maar is wat slechter van kwaliteit. Er is hier meer 
sprake van roestend ijzerwerk in belegstukken en 
raamomrandingen. Ook de dakrand lijkt slechter te 
zijn. Dat geldt ook voor de lijst die boven het plint.

4. magazijn (inrit)

Van dit gebouwdeel is alleen de entree beschouwd. 
Het muurwerk van deze gevel is redelijk inclusief de 
omlijsting en de dakrand. Het stalen kozijn is slecht.

5. kalanderkamer

Gebouw is niet geschouwd.

6. kantoor, Ververij en kleurstoffenmagazijn

Gebouw is niet geschouwd.

7. Weverij

De gevels met veel bouwsporen zijn kwalitatief 
redelijk tot goed. Het metselwerk vertoont maar 
weinig scheuren en met name het muurwerk in de 
spaarvelden en de bovenrand met muizentand is 
goed. Gootbekledingen en dakrand zijn slecht. Dat 
geldt vermoedelijk ook voor het dak.3. Deze foto is genomen op de plaats waar de gevellijn knikt, 

overgang gebouw 2 op 3.

4. Gevelaanzicht van het magazijn dat als tussenlid naast het hoofdkantoor fungeert. 7. Gevelaanzicht van de weverij.

3. Plintlijst met vochtschade.
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8. Magazijn

Dit gebouwdeel is eigenlijk in een redelijke tot goede 
staat voor wat betreft de gevel. Plaatselijk is wel 
scheurvorming zichtbaar maar gezien het oppervlak is 
dit maar een klein percentage slecht muurwerk.
Zelfs de kozijnen en met name de onderste twee 
lagen zijn nog redelijk. Slecht onderhoud heeft deze 
vermoedelijk goed grenenhouten onderdelen zwaar 
belast. Het voegwerk is plaatselijk verdwenen en 
moet worden hersteld. Verder is een groot oppervlak 
van het voegwerk geschikt om te worden behouden. 
Slechte afwatering van het dak en mogelijk het 
ontbreken van hemelwaterafvoeren heeft het muur- 
en houtwerk op de uitwendige hoek belast. Dit heeft 
geleid tot spanningen en scheuren in het muurwerk.

9. Gebouw 9

Gebouw is niet geschouwd.

10. magazijn (vermoedelijk)

Gebouw is niet geschouwd.

11. Garenmagazijn

Dit gebouwdeel, eigenlijk alleen een overkapping, is in 
een redelijke staat. Dat geldt voor het muurwerk (met 
bouwsporen) en het dak.

8. Gevelaanzicht8. Gevelaanzicht van het magazijn. 11. Garenmagazijn.
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12. Gebouw 12

In deze gebouwgevels zijn de contouren van de 
zaagtanddaken nog zichtbaar. De gevels zijn 
in een redelijke tot slechte staat en vertonen 
veel bouwsporen van oude muuropeningen en 
gootaansluitingen. Delen van de dakranden zijn 
nog aanwezig en zijn van een slechte kwaliteit . De 
zuidelijke gevel met een opbouw van een latere datum 
is slecht te noemen door vele slechte aansluitingen/
aanhelingen en aanpassingen.

13. Bergloods

Dit gebouw is een overkapping met een zeer slechte 
staat. Slechts de gietijzeren kolommen en delen van 
de houtconstructies zijn nog redelijk. De daken zijn 
vermoedelijk asbesthoudend.

12. Gevel met contouren van de sheddaken. 12. Zuidgevel.

13. Detail gietijzeren kolom13. Bergloods achter op het terrein.
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14. Schoorsteen

Het metselwerk is in goede staat, hogerop is 
het aangetast door eroderend voegwerk. De 
schoorsteenkop vertoont loszittend voegwerk en 
gescheurde stenen. De klimijzers vragen een nadere 
inspectie.

15. ketelhuis

De gevels van dit gebouw zijn voorzien van vele 
ijzerwaren wat muurschade oplevert. De gevel op 
het zuidwesten wordt thermisch zwaar belast en 
hierdoor zijn hoogstwaarschijnlijk scheuren ontstaan. 
Ook de kopgevel aan de noordzijde is op plaatsen 
fors gescheurd. In deze gevel zijn veel installaties 
doorgevoerd met vervolgschade van dien.

16. Accu- en pompgebouw

Het muurwerk van dit gebouw is in een redelijk tot 
goede staat met uitzondering van de uitwendige 
hoek op het zuidoosten. Hier zijn verticale scheuren 
zichtbaar. Onduidelijk is waarom een beplating is 
aangebracht. De noordgevel inclusief de kozijnen is 
eveneens in een redelijke tot goede staat.

17. Timmerwinkel, onderhoudsdienst, administratie 
en magazijn

Gebouw is niet geschouwd.

15. Gevelaanzicht van het ketelhuis met links de zijgevel van het accu- en pompgebouw.

14. Metselwerk goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

14. De schoorsteenkop vertoont loszittend voegwerk en 
gescheurde stenen, de klimijzers vragen een nadere inspectie.

15. Vervolgschade van de doorgevoerde installaties door de gevel.

16. Gevelaanzicht van het accu- en pompgebouw.
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Het landschap, de textielindustrie en de ontwikkeling 
van Goirle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
zoals te lezen in voorgaande hoofdstukken.
De posities en uitstraling van de fabriekscomplexen  
voor het dorp zijn onderdeel van het DNA van Goirle. 
Middels het transformatiekader verankeren we dit 
DNA in de nieuwe ontwikkelingen.  

In dit hoofdstuk beschrijven we welke stenen 
belangrijk zijn voor de stoffelijke verbinding met de 
verhalen om daarmee het DNA voeden. Dit vormt 
belangrijke input voor het transformatiekader. Het 
betekent wel dat er afwijkingen kunnen zijn ten 
opzichte van de rapporten BAAC.
We onderscheiden als eerste de schoorstenen 
en hoofdkantoren, daarna de afzonderlijke twee 

fabriekscomplexen. Daarbij beschouwen we de 
uitstraling vanuit en naar het landschap en vanuit en 
naar het dorp. 

6.1 Schoorstenen

De schoorstenen maken al meer dan 100 jaar de 
fabriekscomplexen zichtbaar in het landschap. Zij 
wezen samen met de kerktoren de weg als je vanuit 
de omringende dorpen naar Goirle reed. Nog steeds 
zijn ze zichtbaar als je vanuit het zuiden Goirle 
benaderd.
Overigens zijn ze vaak verplaatst vanuit functioneel 
oogpunt, bij verbouwingen of het plaatsen van nieuwe 
hallen. 

Hoofdstuk  6: Verhalen en symbolen

foto vanaf de Molendijk met zicht op de gebouwen en schoorsteen 
van Van Puijenbroek. - Bron: Google maps

foto vanuit het beekdal met zicht op de schoorsteen Van Besouw. 
- Bron: Google maps

De kerkstraat met op de achtergrond de hoge schoorsteen van 
Van Besouw 1920. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

Helemaal links de watermolen met rechts het Molenwiel en op 
de achtergrond Van Puijenbroek 1910. - Bron: fotoboek Een eeuw 
Goirle

foto vanaf de kerktoren met de kerkstraat. Links zie je de molen en rechts de fabriekstoren van Van Enschot en daarachter de 
schoorsteen en sheddaken van Van Besouw 1900. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

foto vanuit de Molendijk. Links zie je de gebouwen van Van Puijenbroek aan het open beekdal. Rechts de gebouwen en schoorsteen van 
Van Besouw achter de coulissen van bomen. - Bron: Google maps
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6.2 Vormgeving van beide kantoren
Beide fabrieksdirecteuren hebben besloten om aan de 
weg een imposant kantoorgebouw neer te zetten. Niet 
terugliggend op een centrale plek in de fabriek, maar 
excentrisch en direct tegenover de woonbebouwing 
van Goirle, met het doel een duidelijk adres te creëren 
en zichtbaar te zijn. Besouw ging zelfs zo ver om 
een deel van de productie achter een zelfde met 
veel oog voor allure en status vormgegeven gevel te 
situeren om het complex nog indrukwekkender te 
maken. Streng ritme en een zware lijst bij Besouw, 
grote gedetailleerdheid bij Van Puijenbroek, waarbij 
bij Van Puijenbroek ook de vanaf de straat zichtbare 
delen van de fabriek architectonisch zorgvuldig zijn 
vormgegeven en daarmee het beeld ondersteunen.

Zorgvuldig ontworpen overgang tussen fabriekshuisje en de gevel 
van het hoofdkantoor.

foto uit 1929. Je ziet de schoorsteen nog op een andere plek staan. 
ook zie je de letters op het dak en de lage hal naast het oude 
hoofdkantoor op de hoek. - Bron: Regionaal Archief Tilburg

Gevel van het hoofdkantoor Van Besouw aan de kerkstraat. De gevel buigt mee met de knik van de straat.

Zorgvuldig ontworpen kozijnen met lateien in het hoofdkantoor 
van Van Puijenbroek.

Gevel van het hoofdkantoor Van Puijenbroek aan de Bergstraat met de rijk gedecoreerde ramen en voordeur.
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6.3 Van Puijenbroek

Sheddaken aan de Bergstraat
De fabriek van Van Puijenbroek bepaalt aan de 
Bergstraat, een belangrijke ontsluitingsweg 
van Goirle, sterk het beeld. Niet alleen met het 
hoofdkantoor dat direct langs de weg staat, maar 
juist ook met de sheddaken met beeldbepalende 
rosetraampjes, die dieper op het terrein liggen. 

Dakvormen
De verschillende dakkappen, ontworpen vanuit 
functionaliteit zijn met hun dakvormen opvallend 
zichtbaar vanuit het landschap. 

Watermolenstraat. 
Intimiteit van deze straat wordt bepaald door de 
klinkerbestrating, hoge bomen, de tuinmuur en de 
hoge fabrieksbebouwing. De straat maakt een bocht, 
versmalt door de hoge gebouwen om vervolgens uit te 
komen in de weidsheid van het landschap.

fabrieksplein
Op het fabrieksplein komt de geschiedenis van de 
fabriek tot leven. De volumes aan elkaar gebouwd 
met verschillende hoogtes, details, ramen en 
dakvormen, allen puur vanuit functionaliteit ontstaan 
maken een waardevol ensemble.

De poort bij Van Besouw tussen transformatorhuisje en hoofdkantoor. Vanuit de poort leidt de fabrieksstraat tot aan de schoorsteen.Vanuit de watermolenstraat ervaar je een intieme ruimte tussen 
de tuinmuur van Huize Anna, het groen en de hoge gevels van Van 
Puijenbroek. 

Aan het beekdal is een collage van vormen ontstaan door de uit 
functie ontstane dakkappen en vormen.

fabrieksplein van Van Puijenbroek. Een collage van hoogtes, 
daken, steenkleur en details.

De sheddaken met rosetramen en opvallend ritme van daken, 
goten en hemelwaterafvoeren.

Vanuit de Bergstraat ervaar je sterk de sheddaken met de mooie roset-ramen van Van Puijenbroek. - Bron: Google maps
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6.4 Van Besouw

Poort fabriek
De poort van de fabriek wordt gevormd door het 
ensemble van het transformatorhuisje met het 
hoofdgebouw. De arbeiders liepen hier naar binnen en 
buiten.

fabrieksstraat
De fabrieksstraat wordt gekenmerkt door een smal 
profiel, hoge metselwerk gevels met daarachter het, 
zicht op de schoorsteen en de hoge bomen.

Bomen begrenzen de fabriek
Bomen zijn altijd de natuurlijke begrenzing geweest 
van het terrein van Besouw en het landschap. 
De bomen dienden ook als bescherming tegen 
slagregens. 

Ruimte voor bomen en het landschap
Langs de Beekse Dijk is altijd ruimte gebleven voor 
bomen en groen gevormd door de groenstrook langs 
het fietspad. Dit is de plek waar het Beekdal vrijwel tot 
aan de Kerkstraat doorloopt. 

Hoofdkantoor met toegang tot de fabriek.

Het transformatorhuisje met kenmerkende ronde ramen.Hier is goed de poort zichtbaar tussen het transformatorhuisje en het hoofdkantoor. De achterzijde van het transformatorhuisje is geheel 
bekleed met beplanting.

De fabriek wordt door een hoge bomenrij geheel aan het zicht 
onttrokken. Alleen de schoorsteen komt er bovenuit.

op de T-splitsing van Beekse Dijk, Abcovenseweg en kerkstraat 
ervaar je hoe dicht je bij het Beekdal bent. Door het ruime profiel, 
de bomen en het fietspad loopt het Beekdal tot op de kruising. 

Zicht vanuit de Groenweg op het hoofdkantoor 1975. - Bron: 
Collectie Regionaal Archief Tilburg
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Maquettefoto van de huidige situatie

Het transformatiekader bestaat uit een interpretatie 
van de cultuurhistorische waarden. Deze worden 
geïnterpreteerd en vertaald naar potenties in de 
brede samenhang van het object, ensemble of 
gebied als geheel. Het transformatiepotentieel 
wordt onderbouwd door te refereren aan de 
cultuurhistorische waardestelling en het historisch 
onderzoek.
Het transformatiepotentieel wordt uitgedrukt in drie 
gradaties. Bron: leidraad transformatiekader versie 1.4 10-02-
1017 Pilot ErfgoedfabriekTechnische Universiteit Delft  

HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Hoog transformatiepotentieel biedt mogelijkheden 
voor ontwikkeling door middel van interventie, 
transformatie, herontwerp of reconstructie. Er zal 
in deze zones of bij deze onderdelen voornamelijk 
sprake zijn van indifferente waarde. Een hoog 
transformatiepotentieel betekent dus dat er 
veranderingen kunnen plaatsvinden omdat de 
oorspronkelijke karakteristieken al zijn aangetast 
of verdwenen, of dat de cultuurhistorische waarden 
niet of niet meer aanwezig zijn in het betreffende 
(onder)deel. Dit kan dus duiden op speelruimte 
om verdere vernieuwing mogelijk te maken maar 
evenzeer op de mogelijkheid om de oorspronkelijke 
toestand in meer- of mindere mate te reconstrueren. 
Hierover moet het transformatiekader per aspect 
duidelijkheid verstrekken door aan te geven in welke 
oplossingsrichting gedacht moet worden. 
Hoog transformatiepotentieel wordt op de kaart met 
de kleur groen aangegeven.

BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Beperkt transformatiepotentieel betreft zones of 
onderdelen waar sprake is van positieve of hoge 
waarde, die door interventie of transformatie 
onder druk zou kunnen komen te staan. Het 
behoud en/of de restauratie van deze zones 
en onderdelen zal een grote bijdrage (blijven) 
leveren aan de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw en moet worden nagestreefd. Interventie, 
transformatie, herontwerp of reconstructie wordt 
hier niet op voorhand uitgesloten maar alleen indien 
zwaarwegende argumenten de noodzaak hiertoe 
aannemelijk maken en indien ze in redelijkheid 

realiseerbaar zijn met instandhouding van de 
essentiële kwaliteiten. 
Beperkt transformatiepotentieel wordt op de kaart 
met de kleur rood aangegeven.

GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Gemengd transformatiepotentieel geldt voor 
‘gemengde’ zones, waar gaafheid dermate is 
aangetast dat behoud en/of restauratie minder 
vanzelfsprekend is maar wel tot de mogelijkheden 
behoort. Hierin zijn aanpassingen bespreekbaar 
mits de redelijke noodzaak hiertoe aanwezig is en de 
ingreep past binnen de kaders zoals die bij de diverse 
aspecten zijn geschetst. Gemengde zones kunnen 
ook zones zijn waar ‘hoog’ en beperkt’ door elkaar 
lopen, bijvoorbeeld ruimten die zelf waardevol zijn 
maar de afwerkingen ervan niet. Deze worden op de 
tekeningen ook aangegeven als ‘gemengd’. Ook de 
kwalificatie ‘gemengd transformatiepotentieel’ vereist 
dus een korte toelichting in welke richting gedacht 
kan worden. 
Gemengd transformatiepotentieel wordt op de kaart 
met de kleur oranje aangegeven.

transformatiepotentieel
Het transformatiepotentieel is inzichtelijk gemaakt op 
vier niveaus. Middels lijnen voor gevels en stedelijke 
structuren en middels ruimten voor gebouwmassa 
en stedelijke ruimte. Door middel van toelichtende 
teksten wordt het enigszins abstracte karakter van de 
kaarten meer inzichtelijk gemaakt. 

Hoofdstuk  7: transformatiepotentieel
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7.1 Waardekaart BAAC

Op de waardekaart BAAC is aangegeven welke 
van de onderzochte gebouwen als waardevol zijn 
aangemerkt en een voldoende (>6) als score hebben.

Van Besouw
Binnen het fabriekscomplex van Van Besouw heeft 
BAAC de volgende gebouwen gewaardeerd met een 6 
of hoger:

1. Portiersloge en installatieruimte: 6,7
2. Kantoor: 7,2
7. Weverij: 6,0
14. Schoorsteen: 6,7
16. Accu- en pompgebouw: 6,0

Van Puijenbroek
Binnen het fabriekscomplex van Van Puijenbroek 
heeft BAAC de volgende gebouwen gewaardeerd met 
een 6 of hoger:

I. Ververij kantoor: 7,1
II. Gebouw II: 6,8
III. Schoorsteen: 9,1
V. Machinekamer: 8,5
VI. Weverij: 6,3
VII. Weverij: 6,5
IX. Kantoorgebouw: 8,8
X. Magazijn: 6,3
XVII.  Kantoor, grondstoffenmagazijn: 6,0

Deelgebied A, schaal 1:2.000

Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

IX

VII

VI
VI

X

I

V

III

XVII

2

7

16

14

1

II

Waardering BAAC

Niet behoudenswaardig

Rijksmonument

Behoudenswaardig

Waardekaart BAAC, schaal 1:2.000
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Van Puijenbroek, schaal 1:2.000

Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

IX

VII

VI
VI

X

I

V

III

XVII

2

7

16

14

1

II

Waardering BAAC

Niet behoudenswaardig

Rijksmonument

Behoudenswaardig
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

A1

A3

A2

A5

A4

A7
A7

A6

Transformatie-
potentieel

Gevels

Hoog

Gemengd

Beperkt

A Aanduiding
gevels

7.A Gevels

Op de waardekaart gevels staan (delen) van gevels van 
gebouwen aangemerkt.

A1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Zowel het hoofdkantoor als het 
transformatorhuisje zijn positief beoordeeld 
door BAAC; combinatie met bijbehorende 
bouwvolumes behouden. Referentie aan entree 
van het fabriekscomplex. 

A2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Bij transformatie van de straatgevels moeten 
ze worden vervangen door een wand met 
vergelijkbare typologie; opgebouwd uit verticale 
elementen, aaneengesloten, dezelfde hoogte en 
met knik.  

A3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij versterken van de entree van de 
industriestraat is behoud, dan wel analoge 
nieuwbouw aan te bevelen. 

A4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Gemetselde tuinmuur van de tuin van Huize 
Anna; pleinwand, refererend aan het ‘geheim’ 
van het park. 

A5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Behoud van gevels van 1e fabriekscomplex 
van belang. De volumes erachter ook, maar 
ook denkbaar dat ze getransformeerd kunnen 
worden. 

A6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Sheddaken zijn beeldbepalend voor de wand 
aan de openbare weg. Bij transformatie als 
‘stijlelement’ overwegen terug te laten komen.

A7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Karakteristieke kopgevels grenzend aan het 
landschap. Bij nieuwbouw overwegen of een 
verwijzing naar deze vorm mogelijk is of 
bijvoorbeeld een markant gevormde kopgevel 
plaatsen, zichtbaar vanuit het landschap. 

Waardekaart gevels, schaal 1:2.000
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

A1

A3

A2

A5

A4

A7
A7

A6

Transformatie-
potentieel

Gevels

Hoog

Gemengd

Beperkt

A Aanduiding
gevels
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

B1

B2
B3

B4

B4

B4

B4

B7

B5
B6

B8

B9

B9B9

B12

B13

B13

B13

B13

B13

B10

B11

Transformatie-
potentieel

Bouwmassa

Hoog

Gemengd

Beperkt

B Aanduiding
bouwmassa

7.B Bouwmassa
Op de waardekaart bouwmassa staan (delen) van 
gebouwen aangemerkt.

B1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Behoud bouwvolume in verband met 
positionering en functie als entree poort. Maar 
ook vanwege de relatie met het gevelbehoud 
van het hoofdkantoor. 

B2. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Zie B1. 

B3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Bij transformatie van het bouwvolume, 
programma, stramien en gevelopeningen 
aanpassen aan karakteristieke straat wand. 

B4. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

De betreffende bouwvolumes kunnen gesloopt 
worden. Zie verder C2 

B5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Ketelhuis als casco behouden. Inrichting met 
machineonderdelen kan verdwijnen, echter in 
overeenstemming met toekomstige functie is 
selectief behoud aan te bevelen. 

B6. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Schoorsteen handhaven. 

B7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Hergebruik van de gietijzeren kolommen aan te 
bevelen. 

B8. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Rijksmonument, behouden. Geschikte functie 
zoeken. 

B9. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Gevels en gebouw structuur behoudenswaardig: 
Het heeft bij geschikt gebruik of functie 
voorkeur deze volumes te behouden. Daarbij 
heeft met name het voormalige hoofdkantoor 
een behoudenswaardig interieur.

B10. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De ververij is als volume positief gewaardeerd 
bij BAAC. Er zijn nauwelijks mogelijkheden 
tot hergebruik wegens volume, doorsnede en 
stramien. Dit is wel mogelijk bij B11. . 

B11. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Hoewel jonger van datum, kan dit volume de 
herinnering aan de loodsen zichtbaar maken. 
Het magazijn proberen her te gebruiken: 
woningbouw is zeer wel denkbaar . 

B12. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Hoewel positief beoordeeld door BAAC zijn 
er geen mogelijkheden tot transformatie. Dit 
vanwege hybride oude en nieuwe delen, een 
krappe maat om de constructie te vervangen 
en het volume past moeilijk bij het toekomstige 
programma.

B13. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Geen behoudenswaardige bouwdelen.

Waardekaart bouwmassa, schaal 1:2.000
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw
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7.C Stedelijke structuur 
Op de waardekaart stedelijke structuur staan lijnen 
en massa’s, die stedelijke structuren duiden. Het zijn 
geen ontwerplijnen of straten, maar structuren.

C1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

De industriestraat is een belangrijk 
stedenbouwkundig element met een Beperkt 
transformatiepotentieel. Bij transformatie is 
aan te bevelen om in samenhang met de te 
handhaven gebouwen een vergelijkbaar profiel 
met karakteristieke elementen te realiseren, 
zoals verspringende rooilijnen, bouwhoogtes en 
materialen. 
 

C2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Het fabriekscomplex van Van Besouw is langs 
noord-zuid lijnen ontstaan en gegroeid. Bij een 
verdere uitwerking van het ontwerp kan deze 
noord-zuid structuur een mogelijke inspiratie 
zijn. 

C3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Het is aan te bevelen om aan de oost- en 
zuidzijde de randzone van het plangebied een 
groen karakter te geven. 

C4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

De oorspronkelijke doorgaande routes hebben 
een beperkt transformatiepotentieel. Deze 
juist versterken, zorgvuldige reconstructie is 
wenselijk. 

C5. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het volume van Thebe Elisabeth geeft duidelijke 
grenzen aan de zichtlijnen en geeft richting aan 
de Bergstraat. Bij transformatie is het wenselijk 
zorgvuldig om te gaan met deze heldere 
begrenzingen voor de openbare ruimte. Naar 
het Beekdal toe is het transformatiepotentieel 
hoog.

C6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het is wenselijk om bij toekomstige 
verkavelingen rekening te houden met de oude 
verbindingen en verkavelingsrichtingen, zoals 
de subtiele verdraaiing t.p.v. het hoofdkantoor 
en voormalige garage. 

C7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij transformatie is het ook denkbaar om de 
negatieve ruimte, de fabriekspleintjes of patio’s 
tussen de hallen, als stedenbouwkundig thema 
op te nemen. 

Waardekaart stedelijke structuur, schaal 1:2.000
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7.D Stedelijke ruimte
Op de waardekaart landschap staan ruimtes 
aangeduid.

D1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Fabrieksstraat heeft als ruimte een beperkt 
transformatiepotentieel. Toekomstige 
verkavelingen dienen overeenkomstig te zijn 
met huidige uitstraling, zoals verspringende 
rooilijnen, industrieel karakter en harde 
grenzen tussen openbare ruimte en gevels. 

D2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De structuur van de secundaire Fabrieksstraat 
kan een inspiratie zijn om in het nieuwe 
stedebouwkundige ontwerp als ruimte terug te 
brengen. Dit hoeft niet op exact dezelfde locatie.  

D3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De tuin van Huize Anna is zeer waardevol, 
maar heeft groot onderhoud nodig. Daarbij 
waardevolle kenmerken in acht nemen. Met 
name het voormalige Molenwiel is daarbij 
belangrijk als herinnering aan de oude 
Watermolen. 

D4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Zie D3. 

D5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het oude fabrieksplein is als stedelijke ruimte 
van belang en laat aan Goirle haar rijke 
verleden zien.  

D6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het plein aan de Bergstraat geeft zicht op 
de opvallende sheddaken. In dat opzicht 
geeft het nu zicht op de rijke historie van Van 
Puijenbroek. Bij transformatie zorgvuldig 
inpassen van richtingen en gevels langs deze 
belangrijke ontsluitingsroute van Goirle. 

D7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De ruimte die is ontstaan tussen de bocht 
van de muur, de weg, de hoge gevels van de 
spoelerij/wasserij en de hoge bomen is intiem.  
Bij transformatie deze intimiteit behouden. 

D8. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij transformeren van deze ruimte rekening 
houden met het groene en open karakter van 
het Beekdal. 

D9. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Deze dijk heeft een hoog 
transformatiepotentieel. Behoud is niet nodig.

Waardekaart stedelijke ruimte, schaal 1:2.000
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7.2 functioneel potentieel

Onderzocht is voor welke functie de gebouwen 
geschikt zouden kunnen zijn. In relatie tot het 
transformatiekader betekent dit dat deze analyse 
ondersteunend kan zijn in het nadenken over 
mogelijke ingrepen en transformaties. Hiervoor is 
de ruimtevorm, de (potentiële) attractiviteit van het 
casco en de ligging bekeken. Voor veel functies, zoals 
kantoor, wonen en deels wonen en werken is contact 
met buiten noodzakelijk. De haalbaarheid van een 
dergelijke functie is alleen hoog als dit contact kan 
worden gemaakt, dus bijvoorbeeld door de sloop van 
een naastliggend bouwdeel of het creëren van patio’s 
door het slopen van een deel van een gebouw. 

Functioneel kijkend naar het complex tekenen zich 
clusters af, die in samenhang een bepaalde functie 

zouden kunnen faciliteren en daarmee samen een 
groter potentieel in zich hebben dan wanneer je de 
gebouwen onafhankelijk van elkaar bekijkt.

Van Puijenbroek
Kijkend naar de gebouwen van het complex van 
Van Puijenbroek valt op dat het kantoorgebouw 
zich zonder meer leent voor een kantoorfunctie. 
De gebouwen rond de schoorsteen lenen zich door 
hun vaak interessante opbouw en de onderlinge 
samenhang voor horeca. Voor het gebouw VI, de grote 
hal met zaagtandgevel, is een potentiële functie in 
de huidige omvang moeilijk voorstelbaar. Vrijwel alle 
functies vragen om meer lucht en licht en daarmee 
een zware ingreep in het gebouw. Het gebouw in 
zijn huidige omvang lijkt het meest geschikt voor 
bedrijvigheid (waarvoor het destijds ook gebouwd is), 
opslag of gedeeltes voor een museale functie.

Ge
bo

uw

W
on

en

k
an

to
or

W
oo

n/
 w

er
k

H
or

ec
a

M
us

ea
al

o
ve

ri
g

opmerkingen
Ia + o + + Kantoordeel. Zonder veel aanpassing lijkt het goed her te gebruiken

Ib o o + +
Ververijdeel maat is aan de kleine kant voor wonen, de zolder heeft geen borstwering en 
lijkt minder bruikbaar. Lengte/diepte verhouding lijkt ongunstig voor gebruik. Openen gevels 
noodzakelijk en daarvoor moet gebouw vrij(er) komen te staan

II o + + + Ruimtelijk lijkt het een goed te gebruiken ruimte. Openen van de gevels onontkoombaar voor 
andere functie dan Horeca of museaal

III + + Schoorsteen heeft vooral symbolische waarde. Kan mogelijk functie behouden

V + Als uitgegaan wordt van het behoud van de machine is een andere functie dan museaal 
moeilijk denkbaar

VI o o +

Hierbij moet worden uitgegaan van het voor een groot deel slopen van het gebouw en het 
maken van patio’s voor de woonfunctie. Daarbij maakt de  karakteristieke zaagtandgevel 
het gebouw aantrekkelijk als potentieel woongebouw. Onder “overig” kan worden verstaan 
opslag, bedrijvigheid en andere functies die grote oppervlakten nodig hebben

VII o o + +
Door de ruimtevorm goed te gebruiken voor horeca. Wonen of atelierwoning zou ook mogelijk 
kunnen zijn. De laatste functies zijn alleen mogelijk als gebouw vrij(er) is komen te staan. 
Door nog aanwezige sporen van functie ook museaal in te zetten

IX o + o + o Goed her te gebruiken gebouw, waarbij het wenselijk zou zijn om het monumentale interieur 
in te zetten als uitgangspunt voor zowel functie als ontwerp

X + o + o
Door de indeling en de gevelopeningen is een woonfunctie of atelierwoningen/ 
appartementen goed denkbaar. Ook kleinschalig hotel is voorstelbaar. De woonfunctie is pas 
voorstelbaar als het gebouw (wat) vrij(er) staat

XVII + Ruimtevorm is niet aantrekkelijk. Vóór wonen en achter werken zou wellicht een 
mogelijkheid kunnen zijn.

+   Zeer geschikt
o   Geschikt

functioneel potentieel gebouwen van Van Puijenbroek. Maquette bestaande situatie Van Puijenbroek.
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Clusters Van Puijenbroek 
Bij de analyse van de mogelijke functies waarvoor de 
gebouwen zouden kunnen worden ingezet, tekenen 
zich clusters af van gebouwen met een zelfde 
functioneel potentieel. Dit zijn rond de schoorsteen de 

gebouwen die zich lenen voor horeca en de gebouwen 
rond het huidige kantoorgebouw voor een kantoor of 
hotelfunctie. 
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opmerkingen

A: I, II, III, IV, V,  XII, XIII + + Samenhangend aantrekkelijk ensemble waarin het DNA van het complex 
zich het beste toont. In samenhang aantrekkelijke horeca locatie

B: VII, VIII, IX, XIV + + o In samenhang in te zetten als kantoorlocatie, verzamelgebouw, of als 
hotel met zaalfunctie

functioneel potentieel clusters Van Puijenbroek +   Zeer geschikt
o   Geschikt

Clusters functioneel potentieel Van Puijenbroek, schaal 1:2.000.
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Van Besouw
Net als bij Van Puijenbroek lijkt het kantoorgebouw 
van Besouw zonder veel moeite als kantoorgebouw 
her te gebruiken. Ook woningbouw is zeer wel 
denkbaar. De weverij, gebouw 7 is grotendeels 
ingesloten (geweest) en heeft alleen daglicht door 
de sheddaken. Hierdoor is het moeilijk zonder 
grote aanpassingen geschikt te maken voor een 
andere functie dan horeca of museaal. Gebouw 16 
lijkt geschikt om voor een woon-werkfunctie her te 
bestemmen.
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1 + o Portiersloge, goed her te gebruiken als klein kantoor, kiosk oid

2 o + o o
Kantoorgebouw, goed her te gebruiken als kantoorgebouw. Met grotere aanpassingen of 
nieuwbouw met vergelijkbare stijlemelementen echter ook geschikt voor wonen evt in 
combinatie met werken of voor horeca bijvoorbeeld een klein hotel.

7 o o + + o
Gebouw is alleen geschikt voor functies die geen uitzicht vragen maar wel licht nodig hebben 
zoals horeca of een museale functie. Aanpassen aan een andere, bijvoorbeeld woonfunctie 
zal grote ingrepen vergen.

14 o Schoorsteen heeft vooral symbolische waarde.

16 o + + + o Goed her te gebruiken gebouw dat zich goed leent voor horeca, kantoor of woon/werk 
combinatie

functioneel potentieel gebouwen van Van Besouw. +   Zeer geschikt
o   Geschikt

Maquette bestaande situatie Van Besouw.
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Clusters Van Besouw
Het enige cluster dat herkenbaar is binnen de 
beschreven gebouwen is het cluster gevormd door het 
kantoorgebouw en de portiersloge. Samen vormen 
deze twee gebouwen de poort tot het gebied.
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C: 1, 2 + + o Ter weerszijde van de toegang tot het gebied, mogelijk in samenhang te 
ontwikkelen.

functioneel potentieel clusters Van Besouw

Clusters functioneel potentieel Van Besouw, schaal 1:2.000.

+   Zeer geschikt
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7.3 Totaalkaart

In de totaalkaart komen alle dimensies van het 
Transformatiekader bij elkaar: lijnen en ruimten, 
massa’s en gevels. De superpositie van de 
verschillende lagen levert een fascinerend beeld op 
van aandachtspunten en ontwikkelmogelijkheden. 
Het strekt tot aanbeveling het tranformatiepotentieel 
verder uit te diepen door middel van ontwerpend 
onderzoek.

Totaalkaart transformatiekader, schaal 1:2.000
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Bijlage 1: Discussie workshop Transformatiekader 29 mei 2017



Discussie workshop 29 mei 2017

Deelnemers:
•	 Martijn Niehof (KuiperCompagnons)      
•	 Eugène de Groot (Provincie Noord-Brabant)
•	 Frederick Pienaar (Provincie Noord-Brabant)   
•	 Wim Haarmann (Provincie Noord-Brabant)   
•	 Frans Beurskens (Gemeente Goirle)     
•	 Peter Savelberg (TristateCity)
•	 Pascal Bonet (Leystromen)          
•	 Jan Voesenek (NBU)      
•	 Jan-Kees Fait (NBU)
•	 Pierre Maas (Rothuizen)
•	 Erik Jan Brans (Rothuizen)
•	 Eefje Rikhof (Rothuizen)

3 matrixen:
- Fabriek Van Besouw
- Fabriek Van Puijenbroek
- Zuidrand Goirle (volgens visie KuiperCompagnons)
De matrixen bestaan uit de volgende onderwerpen: 
•	 Omgeving
•	 Verhaal
•	 Locatie
•	 Structuur
•	 Plattegrond
•	 Huid
•	 Installaties 
•	 Stuff (inrichting, beelden etc)
•	 Sociaal

De onderwerpen worden gewaardeerd op:
•	 Leeftijd
•	 Historie
•	 Mooi
•	 Monumentaal
•	 Gebruik
•	 Nieuw
•	 Conflicten
•	 Symboliek/nostalgie
•	 Waarde

Aan de hand van de gemarkeerde vakjes in de matrix 
benoemd een ieder de voor hem of haar belangrijke 
zaken. Die soms rood, oranje of juist groen zijn. 

1. Frederick Pienaar (Provincie Noord-Brabant)
Mooi: Groene vingers tot in het gebied
Rood/oranje: Aansluiting pleinen en tuin Huize Anna 
incl. watermolen 
Rood: Van Puijenbroek: Restauratie sheddaken
Rood: fabrieksstraat Van Besouw incl toren. Toegang 
en poort . 
Oranje: Verhaal – monumentaal, vroegere 
verkavelingspatroon Van Besouw
Rood: Harde rand zijkant Beek
Rood: Wandvorming Fabrieksstraat (er blijft weinig 
over bij alleen de groene gebouwen)
Rood: Toegangspoort
Nieuwe installatie - doorontwikkeling: Houtsnipper 
Biomassa Centrale

2. Erik Jan Brans (Rothuizen architecten)
Rood: Conflict tussen gesloten massa met licht van 
boven – woonprogramma
Rood: Huid schoorsteen Van Puijenbroek
Bijzonder object: Stoommachine van Van Puijenbroek
Rood: kantoorgevel  en schoorsteen Van besouw
Oranje: Poort Van Besouw
Rood: Van Puijenbroek, huid Straatgevel gebouw VI 
(zaagtand)

3. Eugène de Groot (Provincie Noord-Brabant)
Zichtbaar maken textielfabrieken
Beide schoorstenen (Van Besouw kan ook 
verplaatsen) 
Schoorsteen van Van Puijenbroek – ruimtelijkheid 
fabriekscomplex
Verhaal: Schoonheid van het landschap.
Groen/oranje: wand Structuur straat Besouw . 
Kantoor mag juist weg.
Verbinding buitengebied
Rood: Uitstraling pad in combinatie met muur: 
Kinderkopjes en muur + groen. Zeer speciale plek. 
Muur alleen eerste stuk metselwerk, daarna beton.
Let op ‘spanning’ verbinding tuin en fabriekscomplex, 
geheimzinnig: ‘Verborgen tuin’
Leij = grens tussen wonen en leisure

4. Peter Savelberg (TristateCity – Van 
Puijenbroek)
Rood: Monumentaal verhaal: Van Ketelhuis en 

schoorstenen tot het gevelbeeld van het hoofdkantoor 
vertelt het gehele verhaal van de Textielfabriek. Dit 
gehele verhaal laten ervaren. (met aanvulling van de 
4e dimensie: ketelhuis Virtual Reality
Rood: Plein is uniek en speciaal met combinatie van 
tuin en muur
Groen: Productiegebouwen niet uniek in Brabant (en 
versleten) 
Groen: lage gebruikswaarde hallen: Bouwkundige 
staat van sheddak: lek en staal nog net sterk genoeg
Rood: Oudste sheddak behouden in combinatie met 
kantoor
Oranje: programma, Start ups / horeca
Rood: Oude plaatje
Rood: Nieuwe recreatieve structuur: Groene vingers 
zeer waardevol en sympathiek voor huidige bewoners 
van Goirle
Rood: De Leij kan verlegd worden, maar er niet 
‘overheen’ 
Nieuwe installatie: Houtsnipper Biomassa Centrale

5. Jan Voesenek (NBU)
Historische gebouwen / verhaal: ‘vaag’
Twee belangrijke ondernemers: Van Puijenbroek 
meer body en karakter. Van Besouw verbonden met 
Goirle vanwege sociale aspect 
Kopgebouw = entree Fabrieksstraat
Oranje/Rood: Kopgebouw opentrekken – er doorheen 
voor iedereen. Verhaal goed vertellen – (wand is 
lastig) 
Oranje: stuff/accessoires goed gebruiken. Veel goede 
dingen in te passen in straatbeeld als pagode of in het 
vlak: ‘vakwerkspanten’, kolommetjes
Torens = symbool makers
Oranje: structuur behouden is lastig ivm technische 
kwaliteit.

6. Pascal Bonet (Leystromen)
Groen: gebied ingericht op de toekomst en de 
kwaliteit ervan zichtbaar maken
Rood : Totaal Gebied: waarde Overgang dorp/natuur
Rood: Van Besouw, Schoorsteen en constructie
Oranje: herkenbaarheid oude gebruik
Rood: Fabrieksstraat vertalen – detaillering
Groene lopers zijn een middel om verbinding te 
maken. Wat vraagt de toekomst?

Rood: De sheddaken van Puijenbroek zijn van grote 
betekenis voor Goirle. De rijen geven met hun 
a-typische vorm ‘de fabriek’ weer.

7. Wim Haarmann (Provincie Noord-Brabant)
Het verhaal van Goirle is een onderdeel van het 
belang van de industrialisatie voor Brabant
Oranje: Essentieel omvang van het complex zichtbaar 
maken (net als kloosters)
Oranje: 3 gevelstructuren aan de Zuidrand
Rood: Van Puijenbroek: Gevel zuidkant benutten (19)
Waardevol gebied: Geleding ‘groen pad’ met stedelijke 
structuur. Route en ontsluiting (voetgangers) 
interessant maken zodat je geleidt wordt. ‘Spannende 
woonstraat ontwerpen als toegang tot natuur’.
Rood: Waarde Huid: straatbeeld kantoor Bergstraat
Symboliek totaal: Stichting Steengoed kent symbolen

8. Frans Beurskens (gemeente Goirle)
Rood: Er is niets over van Van Enschot en dat moet 
met deze complexen niet gebeuren.
Van Besouw meest sociaal en veel huisvesting
De locatie en historie zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.
Rood: Symboliek huid/beeld = oud industrieverhaal
Fabrieksstraat – poort met stelcon platen. 
Rood: Transformatorhuisje Kerkstraat / 
Rood: Beekse Dijk groene driehoek met bomen zeer 
waardevol
Rood: Gebruiken installaties: Ensemble energie-
eenheid bij Van Puijenbroek waardevol
Groen: Structuur gebruiken – alleen structuur niet zo 
interessant. Wel hoofdlijnen.
Rood: Omgeving mooi – grenzen aan natuurgebied 
+ Centrum. Het verhaal van de industrie en 
de omgeving creëren draagvlak voor nieuwe 
ontwikkeling.
Rood: Structuur/historie: entreegebied poort terug 
laten komen met gebouw en transformatorhuis.

9. Martijn  Niehof (KuiperCompagnons)
BAAC – verhalen zijn uniek voor deze plek. 
Oranje: Bijzonder verhaal: ensemble van stadia 
fabriek, energie, stoommachine Watermolenstraat.
Rood: Van Besouw Sociaal- en maatschappelijke 
betekenis verhaal



Oranje: Beleven Tuin en rand naar beek.
Totaalgebied: symboliek: kleine geluksmomentjes en 
historie.
Totaalgebied: groen: Ruimte maken/laten voor andere 
opgaven. Ruimte maximale eruit halen.
Totaalgebied: oranje: symboliek verhaal van productie 
en landschap

10. Jan-Kees Fait (NBU)
Rood: Mooi: schoorsteen
Groen: Van Besouw Ketelhuis 16: discutabel. Goede 
staat, maar dissonant in woongebied
Oranje: Nummer 7 onhandig in visie. Plattegrond/
conflict. Hal is er eigenlijk niet.
Groen: Kantoorgebouw hoort niet echt bij de ‘fabriek’
Rood: gevel nr 2 en 3. Conflict tussen de huid – wand. 
Regels aan kavel/rooilijn geven bijvoorbeeld: 2 laags 
of kleiner kavel
Rood: poort/entree

11. Eefje Rikhof (Rothuizen)
Oranje: Wand met verticale geleding bepalend beeld 
voor de straat sinds jaren vijftig. 
Oranje: Sheddakenstructuur (richting) Van 
Puijenbroek
Rood: symboliek muur Watermolenstraat – 
afscherming tuin (geheimzinnig)
Totaalgebied: rood: symboliek hek en gevel = grens. 
Groen: Daarachter doet er niet toe.
Totaalgebied: Structuur landschap: verkavelingen tot 
aan de Leij.
Totaalgebied: groen: nieuw gebruik water als leisure

Discussie over  Reconstrueren van de wand aan de 
Kerkstraat t.p.v. bouwdeel II en III:
De wand is organisch gegroeid als onderdeel van de 
schaalvergroting jaren vijftig. We kunnen de huidige 
wand belangrijk maken, maar je zou ook de jaren 
dertig als moment kunnen pakken? En deze maat 
en schaal ‘reconstrueren’. Het kantoorgebouw als 
onderdeel van de fabriek was een typisch gevolg van 
de schaalvergroting. Met als onderdeel daarvan om 
meer uitstraling aan de fabriek te geven.
Conclusie: Vrijwel niemand omarmt het 
reconstrueren. De nieuwe ontwikkeling wordt gezien 
als een volgende stap in het bouwen aan Goirle. 

Daarmee wel in acht nemend om de essentie te 
behouden en met een eigentijdse invulling nieuwe 
dingen mee te kunnen doen. 
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Expertise Vleermuisdeskundige 

Manon Warringa is een ervaren en gedreven deskundige op het gebied van vleermuizen. Ze is al 
sinds 2008 actief in het adviseren omtrent vleermuizen. Ze zet tegenwoordig haar 
vleermuiskennis in bij het advisering van het bouwen van vleermuisobjecten. In 2016 is Manon 
Warringa nauw betrokken geweest bij het ontwerpen en bouwen van verschillende 
vleermuisvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn gebouwd ter compensatie als gevolg van de 
aanleg van de nieuwe N18. Onder de verschillende vleermuisvoorzieningen is ook een 
vleermuistoren gebouwd. De toren is terug te vinden in het Teesinkbos te Boekelo. In 2017 en 
2018 is bij de monitoring gebleken dat alle vleermuisobjecten in gebruik zijn genomen door 
gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis, een veelbelovend resultaat zo kort na 
plaatsing van de verschillende objecten. Hieruit blijkt tevens dat de gewone dwergvleermuis 
dergelijke objecten snel weet te vinden.  

Informatie over de geplaatste vleermuisobjecten zijn terug te vinden op de site van faunusnature, 
NatuurInclusief en Rijkswaterstaat. Zie ook de volgende referenties naar aanleiding van de 
vleermuistoren in Boekelo waar Manon Warringa aan heeft meegewerkt: 

 https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2017/05/vleermuistoren-teesinkbos-nu-al-
bewoond.aspx

 https://www.gelderlander.nl/achterhoek/vleermuiskelder-en-toren-br-langs-n18-
werken-al~aee72fce/

 https://www.architectuur.nl/nieuws/vleermuizentoren-van-the-cloud-collective-
opgeleverd/

 https://issuu.com/landschapoverijssel/docs/magazine_lo_0616_def1

Aan de hand van haar ervaring en kennis is voorliggend document tot stand gekomen.  

Michel Braad is een ervaren vleermuisdeskundige. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring met het 
uitvoeren van vleermuisonderzoeken, monitoringen en advisering in projecten met 
vleermuizen. In 2017 is hij o.a. betrokken geweest bij het ontwerp en advisering van de 
vleermuistoren op het bedrijventerrein Medel te Tiel. Daarnaast zijn op deze locatie ook diverse 
kleinere vleermuisobjecten gerealiseerd. In 2017 is Michel tevens nauw betrokken geweest bij 
de advisering rondom de vleermuistoren in het Park Vroonhoven Son en Breugel. Hier zijn 
tevens twee wintervoorzieningen voor vleermuizen gerealiseerd in de oude kerktoren in Son. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle is sinds jaar en dag het fabrieksterrein van Van Puijenbroek 
(HaVeP) aanwezig. Vanuit het voornemen voor de herontwikkeling  van het fabrieksterrein Van 
Puijenbroek en omgeving in Goirle is ecologisch onderzoek uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat er 
meerdere vleermuisverblijven aanwezig zijn in de te slopen panden waaronder een 
winterverblijfplaats. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van 
de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van het terreinen tevens een onderdeel van de 
herontwikkeling.  

Voorliggend functioneel ontwerp vloeit voort uit de gevolgen die de ontwikkelingen binnen het 
terrein van Van Puijenbroek hebben op vleermuizen. Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van 
Van Puijenbroek; hierin zijn binnen dit (deel)gebied de begrenzingen van de rode ontwikkelingen 
en de ontwikkelingen in de ‘Groen-blauwe zone’ aangegeven.  

Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. De paarse arcering: verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe 
arcering: globaal gebied toekomstige Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-
blauwe zone wordt in een later stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is 
in dit Figuur indicatief.

Voorliggend rapport is een vervolg op eerder uitgevoerde onderzoeken naar vleermuizen binnen 
het fabrieksterrein. In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen 
binnen het fabrieksterrein van Van Puijenbroek. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er 
meerdere verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis in de fabriekspanden aanwezig zijn, 
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waaronder een winterverblijf. In het kader van de Wet natuurbescherming zijn compenserende 
maatregelen vereist. Het voorliggende document gaat specifiek in op de benodigde 
compenserende maatregelen voor het winterverblijf: de vleermuistoren. 

1.2 Achtergrond informatie: Nader onderzoek vleermuizen 2018 

Voor de voorgenomen ontwikkeling wordt een bestemmingsplan opgesteld. In het kader hiervan 
zijn diverse gebiedsonderzoeken uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt 
hier een van. In 2017 is een Natuurtoets voor het plangebied Van Puijenbroek en de Groenblauwe 
zone (Antea Group, 2017ab) uitgevoerd. Uit de Natuurtoets is naar voren gekomen dat het 
plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van Puijenbroek) mogelijk fungeert als leefgebied 
voor vleermuizen. Vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en 
staan vermeld in artikel 3.5. 

In 2018 is er onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen in en rondom de 
bebouwing binnen het fabrieksterrein (Antea Group, 2019). Onderstaand (zie Figuur 1.2) is het 
gebied aangegeven waar in 2018 onderzoek is uitgevoerd.  

Figuur 1.2: Aanduiding onderzocht gebied in 2018. (Bron ondergrond: Globespotter, 2018). 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de bebouwing op het fabrieksterrein in gebruik is als 
verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Het gaat hierbij om 10 verblijfplaatsen met 3 
verschillende functies: zomer- paar- en/of winterverblijfplaatsen. Onderstaande tabel (Tabel 1.1) 
geeft een overzicht van de aangetroffen verblijfplaatsen binnen het fabrieksterrein.  
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Tabel 1.1: Overzicht aanwezige verblijfplaatsen binnen het plangebied. 

Totaal aantal Type Functie(s) 

10 verblijfplaatsen 

6 opzichzelfstaande 
verblijfplaatsen 

1 zomerverblijfplaats 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

3 paarverblijfplaatsen 

1 paar- en winterverblijfplaats 

4 verblijfplaatsen in kasten 
3 zomerverblijfplaatsen 

1 zomer- en paarverblijfplaats 

Uitgebreide informatie over het uitgevoerde onderzoek is terug te vinden in de rapportage Nader 
onderzoek vleermuizen, Zuidrand Goirle – Ontwikkeling van Puijenbroek, fabrieksterrein (Antea 
Group, februari 2019). Het voorliggende document gaat enkel in op de aanwezige 
winterverblijfplaats en compenserende maatregel die hiervoor getroffen dient te worden.  

Winterverblijfplaats 
Gedurende het onderzoek zijn er tijdens het middennachtzwermen 20 á 30 individuen van de 
gewone dwergvleermuis aangetroffen. Het  middennachtzwermen is een goede indicatie voor de 
aanwezigheid van een winterverblijfplaats. Figuur 1.3 geeft de exacte locatie weer van de 
winterverblijfplaats. Deze winterverblijfplaats wordt tevens in gebruik genomen als 
paarverblijfplaats. 

Figuur 1.3  Locatie winterverblijfplaats (groene ster) binnen onderzoeksgebied. 

Als gevolg van de herinrichting van de locatie worden de verblijfplaatsen ‘beschadigd en vernield’. 
Dit is een overtreding van de in artikel 3.5 gestelde verbodsbepaling (lid 4) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb 
(soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige 
staat van instandhouding te waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. 
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Voor het mitigeren van een winterverblijfplaats (voor 20 á 30 dieren) is maatwerk nodig. Een 
vleermuistoren is een gedegen en robuuste invulling om een dergelijke verblijfplaats te mitigeren. 
Tevens kunnen overige functies tevens gebruik maken van de toren (zoals kraam-, zomer- en 
paarverblijfplaatsen. 

Locatie toren  
Voor de locatie van de toren is gekozen voor een locatie ten westen van de huidige verblijfplaats. 
Deze locatie ligt nabij een bosrand die gebruikt kan worden als vliegroute. De toren komt hierbij te 
staan in een open ruimte van de tuin van Huize Anna, gelegen aan Bergstraat 28 te Goirle. Deze 
locatie ligt op nog geen 25 meter van het huidige winterverblijf en sluit daarmee direct aan op de 
andere belangrijke huidige functies in het leefgebied van de gewone dwergvleermuis.  Figuur 1.4 
geeft de exacte locatie van de toren weer.  

Figuur 1.4 Exacte locatie voor plaatsing van de toren (groene punt). 

De locatie is gelegen aan een potentiele vliegroute van gewone dwergvleermuizen. De toren komt 
aan de rand van de tuin te staan met aan de westzijde van de locatie struikgewas en verschillende 
bomen. Tevens staan er ook aan de noord- en zuidzijde van de locatie bomen, deze staan echter 
ver genoeg van de toren vandaan en vormen geen beperking voor het uitvliegen van de 
vleermuizen. Aan de oostzijde van de locatie staat een muur van circa 2 meter, deze vormt door 
de hoogte van de toren tevens geen beperking voor het uitvliegen van de vleermuizen. Figuur 1.5 
t/m 1.8 geven een beeld van de locatie voor de realisatie van de vleermuistoren.    

Locatie figuur 1.7

Locatie figuur 1.6 

Locatie figuur 1.8

Locatie figuur 1.5
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Figuur 1.5 Locatie toren achter muur. Figuur 1.6 Locatie toren langs laan bomen, vanaf 
noordzijde.

Figuur 1.7 Locatie toren aan de linkerzijde met 
doorkijk naar de huidige winterverblijfplaats.  

Figuur 1.8 Locatie toren, rechtsonder, vanaf 
zuidzijde, langs laan bomen. 

1.3 Doel 

Het doel van voorliggende document is het presenteren van een functioneel ontwerp van de 
vleermuistoren die dient als compensatie voor de aanwezige winterverblijfplaats binnen het 
fabrieksterrein.  
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2 Functioneel ontwerp vleermuistoren Zuidrand 

2.1 Inleiding 

Bij de herinrichting van het fabrieksterrein Zuidrand, Goirle gaan er verschillende 
vleermuisverblijfplaatsen verloren. Voor de zomer-, kraam- en/of paarverblijfplaatsen worden 
verschillende tijdelijke mitigerende maatregelen uitgevoerd als het ophangen van 
vleermuiskasten. Aan winterverblijfplaatsen van vleermuizen zijn specifieke eisen verbonden, het 
tijdelijk mitigeren van een winterverblijfplaats is dan ook niet mogelijk. Om de aanwezige 
vleermuizen blijvend te voorzien van een winterverblijfplaats bij de herinrichting van het 
fabrieksterrein wordt een permanente voorziening geplaatst in de vorm van een toren.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eisen die vleermuizen stellen aan hun verblijfplaatsen en 
welke eigenschappen de toren dient te hebben. Daarnaast wordt er ingegaan op de globale 
maatvoering en materiaalgebruik voor de bouw van de toren. Het functioneel ontwerp betreft 
geen bouwkundig ontwerp. Het bouwkundig ontwerp zal aan de hand van voorliggend functioneel 
ontwerp worden opgesteld. 

2.2 Eisen verblijfplaats gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis is de meest algemeen voorkomende vleermuissoort in Nederland.  Het 
is een flexibele soort die zowel in gesloten als in open landschap voorkomt. De gewone 
dwergvleermuis is een gebouw bewonende soort, waarbij hij een voorkeur heeft voor 
spleetvormige holten in spouwmuren, achter gevelbekleding en onder daken. In de kraam- en 
winterperiode kan het aantal dieren bij elkaar sterk variëren van enkele tientallen tot honderden 
dieren bij elkaar. De soort maakt gebruik van een netwerk aan verblijfplaatsen waar tussen 
regelmatig gewisseld wordt. Binnen dat netwerk zijn er verschillende verblijfplaatsen aanwezig; 
zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen. Niet alleen hebben de verschillende 
verblijfplaatsen een functie, ook hebben ze verschillende eisen. Conform verschillende literatuur 
bronnen zijn de belangrijkste eisen aan een verblijfplaats onder andere: 

 Het microklimaat, temperatuur, gradiënten in temperaturen binnen één object, een 
bufferwaarde voor de snelheid van opwarmen of afkoelen en vochtigheid binnen het 
object om bijvoorbeeld uitdroging in de wintermaanden te voorkomen. Een verblijfplaats 
dient tochtvrij te zijn in verband met de temperatuurregulatie. Winterverblijven moeten 
daarnaast grotendeels vorstvrij zijn. 

 Een verblijfplaats dient vrij te zijn van een lichtbron. 

 Er mogen geen obstakels aanwezig zijn bij de in- en uitvliegopeningen van een 
verblijfplaats, daarnaast mag het niet toegankelijk zijn voor roofdieren als katten of 
marterachtigen.  

 Materiaal van de verblijfplaats moet ruw zijn voor een goede grip. 
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 De vleermuistoren dient op een gunstige locatie te liggen ten opzichte van andere functies 
in het leefgebied van de vleermuizen. Bijvoorbeeld langs een vliegroute of in de directe 
omgeving van een foerageergebied.  

Voor winterverblijfplaatsen gelden specifieke eisen. Winterverblijfplaatsen worden gedurende de 
maanden november tot en met maart in gebruik genomen als rustplek. Vleermuizen betreden de 
verblijfplaatsen zodra de temperatuur daalt en het voedsel buiten afneemt. Het is van belang dat 
deze verblijfplaatsen vorstvrij zijn. Gewone dwergvleermuizen lijken de voorkeur te hebben voor 
gebouwen die langzaam op de buitentemperatuur reageren. Massawinterverblijfplaatsen voldoen 
over het algemeen beter aan de criteria voor het opwarmen en afkoelen van de ruimte, deze 
verblijfplaatsen worden dan ook vaak aangetroffen in massieve gebouwen.     

2.3 Algemene eisen bouw vleermuistoren    

Conform opgestelde richtlijnen voor bouw van vleermuisverblijfplaatsen dient de vleermuistoren, 
voor het functioneren als winterverblijfplaats, aan de volgende eisen te voldoen: 

 Het object heeft bij voorkeur een dimensie van minimaal 20m3 en bij voorkeur > 35m3.  

 De muren het liefst door laten lopen tot circa 60 centimeter onder het maaiveld. De 
temperatuur in de onderzijde van toren blijft hierdoor constant en zakt niet snel onder 
het vriespunt.  

 De binnentemperatuur van het object dient gedurende de winter tussen de 0 en de 8oC 
te liggen.  

 De luchtvochtigheid moet zo hoog mogelijk zijn (>95%). 

 Er dienen meerdere ruimtes aanwezig te zijn zodat de vleermuizen gedurende de winter 
zich kunnen verplaatsen naar meer geschikte temperaturen/vochtigheden. Luchtspouw 
tussen de 2,5 en 4,5 cm.  

 Er dient een constant microklimaat aanwezig te zijn, geen tocht. 

 De toren dient donker te zijn van binnen. 

 Vrij te zijn van penetrante geuren. 

 Er dienen voldoende wegkruip mogelijkheden aanwezig te zijn, dit kan gedaan worden 
door bijvoorbeeld cementbaarden.  

 Er dient gebruik gemaakt te worden van ruwe materialen i.v.m. grip van de vleermuizen, 
denk hierbij aan materialen als bakstenen, cement, gips en hout.    

 De vrije invliegopening dienen op ten minste 4 meter hoogte aanwezig te zijn, liefst zo 
hoog mogelijk. Er dienen verschillende open stootvoegen van circa 1,5 tot 2 cm breedte  
aanwezig te zijn op verschillende hoogtes. Invliegopening dient bij voorkeur op het 
noorden aanwezig te zijn; indien niet mogelijk dan op het oosten of westen.  
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2.4 Basis ontwerp  

Buitenzijde  
De hoogte van de toren wordt van 
maaiveld tot aan de nok circa 6 meter, 
dit is exclusief de fundering. Hierbij zijn 
de buitenmuren exclusief dak circa 4 
meter hoog, daarboven wordt een dak 
geplaatst van circa 2 meter hoogte. De 
omvang van de toren wordt 2 x 2 (bxl) 
meter, dit betreft de buitenste maten 
van de toren.  

In de buitenmuur worden verschillende 
openstootvoegen geplaatst om 
vleermuizen toegang tot de toren te 
bieden. De openingen mogen hierbij 
niet breder zijn dan 1,5 tot 2 cm om 
predatoren als marterachtigen uit de 
toren te houden. Tevens mogen ze niet 
lager dan 1 meter boven de grond 
geplaatst worden om predatie van 
bijvoorbeeld muizen te voorkomen.  

Ten midden van de toren wordt een 
pijp in de grond geplaatst tot tenminste 
2,75 meter diepte vanaf het maaiveld 
om grondwater (2,25 meter op locatie) 
in de toren omhoog te laten komen 
(bevorderd luchtvochtigheid).   

Binnenzijde 
De buitenmuur wordt opgebouwd uit 
baksteen en heeft een dikte van circa 
10 cm. Binnen in de toren worden twee 
binnenmuren geplaatst met daar 
tussen een luchtspouw van circa 2,5 tot 
4,5 cm.  De binnenmuren worden 
opgebouwd uit baksteen of 
gipsblokken en hebben tevens een 
dikte van circa 10 cm.  In de 
binnenmuren worden net als bij de buitenmuur op verschillende hoogtes en locaties doorgangen 
gecreëerd zodat de vleermuizen van de ene naar de andere luchtspouw kunnen verplaatsen. Er 
wordt gekozen voor verschillende locaties en hoogtes voor het creëren van doorgangen om tocht 
in de toren te voorkomen.  
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0
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Figuur 2.1. Functioneel ontwerp buitenzijde vleermuistoren.
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Bij opbouw van de verschillende muren worden verschillende wegkruipmogelijkheden gecreëerd. 
Dit door de voegen niet volledig te vullen en cementbaarden te laten zitten. Hierbij wordt rekening 
gehouden dat de cementbaarden de luchtspouw niet volledig afsluit. Ten midden van de toren 
komen extra wegkruipmogelijkheden door het ophangen van wegkruipstenen, zie Figuur 2.2 en 
2.3. De pijp in de toren wordt afgedekt met een gaas om ervoor te zorgen dan vleermuizen niet in 
de pijp terecht komen en verdrinken.  

Figuur 2.2. Functioneel ontwerp binnenzijde vleermuistoren. 

Figuur 2.3. Wegkruipsteen voor vleermuizen in winterverblijf (Bron: vivarapro.nl). 
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Zolder en dakconstructie 
In dit ontwerp is ervoor gekozen om een zolder op de toren te plaatsen. De zolder is ter 
compensatie van een winterverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis niet noodzakelijk. Door 
het plaatsen van een zolder worden echter extra verblijfplaatsen gecreëerd voor zomer- en of 
paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen, daarnaast biedt het ook uitstekende 
verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld de gewone grootoorvleermuis, welke in de directe omgeving is 
aangetroffen (Antea Group, 2019).  

Voor de dakconstructie is gekozen voor een schuindak met twee inspectieluiken aan beide zijden 
(zie Figuur 2.4). Deze constructie komt overeen met de huidige contouren van verschillende 
panden op het fabrieksterrein. De constructie rust op de buitenmuur van de toren. De buitenmuur 
wordt opgemetseld tot aan de dakconstructie. Vleermuizen kunnen de zolder bereiken via een nis 
in de toren zelf en via een nis in de inspectieluiken. Aan beide zijden van de dakconstructie worden 
dakpannen geplaatst. 

Figuur 2.4. Dakconstructie, inspectieluik en dakpannen vleermuistoren. Bron: van Dun, 2019.

Insectenhotel 
Naast vele mogelijkheden voor vleermuizen in de toren, is de toren ook geschikt om in gebruik 
genomen te worden door insecten. Met name de zolder van de toren biedt verschillende 
mogelijkheden voor insecten. Zowel de ruimte achter de gevelbetimmering als de zolder biedt 
voldoende ruimte voor insecten als vlinders om te verblijven.  

Om extra voorzieningen voor insecten als bijen, spinnen, lieveheersbeestjes en oorwurmen te 
creëren worden er verschillende nestgelegenheden aangebracht in de toren. In de stenenopbouw 
van de toren worden verschillende insectenblokken aangebracht. Deze stenen zullen op de zuid-, 
zuidwest zijde worden geplaatst zodat deze opwarmen in de zon. Figuur 2.5 geeft een voorbeeld 
van een insectenblok. Tussen de stenen opbouw en de houtenzolder wordt een balk aangebracht. 
Deze wordt gemaakt van hard hout, bij voorkeur eiken, esdoorn, es of beuk. In deze balk worden 
verschillende boorgangen aangebracht waar de insecten kunnen verblijven. Conform opgestelde 
richtlijnen door de vlinderstichting dienen de insectenvoorzieningen aan de volgende richtlijnen te 
voldoen: 
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Figuur 2.5. Insectenblok (Bron: 
Vivarapro.n).

 De diameter van de boorgangen en/of stengels varieert tussen de twee en negen 

millimeter. Hierdoor kunnen verschillende soorten bijen hun nesten maken. Kleinere of 

grotere gaten trekken nauwelijks bijen. 

 De diepte van de boorgang moet lang zijn, zodat er meerdere nestcellen achter elkaar 

aangelegd kunnen worden. 

 De gaten of stengels moeten aan één kant dicht zijn, anders zullen de bijen er niet in 

nestelen. 

 De gangen moeten 

glad zijn van binnen. 

Het gebruikte hout kan 

daarom het beste hard 

zijn. Bovendien is dat 

veel minder gevoelig 

voor intrekkend vocht. 

 De gaten zitten bij 

voorkeur dwars op de 

‘draad’ (= 

vezelrichting). Zo 

ontstaan er minder 

snel scheuren in het 

hout die de gangen 

onbruikbaar maken. In 

voldoende uitgewerkt, 

hard en gedroogd hout 

kan dat ook ‘kops’ (= in 

de vezelrichting) zijn. 

 Zorg dat er een 
waterdicht (metalen, 
plastic, rubber) afdakje 
tegen instromend 
regenwater is. Bijen 
nestelen droog en zo 
gaat ook het hout 
langer mee. 

 Plaats de voorziening 
op een zonnige plek. 
Bijenvoorzieningen op 
het noorden of onder 
de bomen worden niet 
door bijen gebruikt. 

Insectenvoorziening: 
Hardhouten balk met 
verschillende 
boorgangen tussen 
de 2 en 9 millimeter
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BETONCONSTRUCTIE
uitvoering betonconstructies volgens NEN-EN 1992-1-1+C2 + NB
watercementfactor, minimaal cement gehalte en betondekking volgens 
tabel 5 uit de NEN-EN 206-1 en de daarbij behorende eisen vlgs NEN 8005
bij oncontroleerbare vlakken, betondekking + 5 mm
staalkwaliteit B500B, consistentieklasse vlgs aannemer

bij fundering betonkwaliteit C20/25 met milieuklasse XC2 toepasssen

FUNDERING
GRONDVERBETERING TOEPASSEN VOLGENS BEREKENING HOOFDCONSTRUCTEUR

aanlegniveau poeren op 800mm - Peil
controle na uitgraven met handsondeerapparaat, waarde > 4 MPa
aan te houden maximale gronddrukspanning frd = 125 kN/m2

Funderingsstrook toepassen 600x300mm

alle wapening uitvoeren volgens berekening hoofdconstructeur

voor constructietekening zie rapport constructeur met projectnummer 19026 dd. 11-04-2019

GEVELS
muur met dubbele spouw toepassen 360 mm dik opgebouw uit:
100 mm metselwerk 
luchtspouwspouw
100 mm beotnsteen tussenblad
luchtspouw
100 mm betonsteen binnenblad 

Let op: gehele opbouw van de muur en muuropeningen i.o.m. ecoloog

KAPPLAN
houten nokgording 171x71mm + muurplaten 171x71
dak met dubbel dakbeschot toepassen, tussen dakbeschotten ruimte laten

Let op: gehele dakopbouw i.o.m. ecoloog

Voor tekening kapplan zie rapport constructeur met projectnummer 19026 dd. 11-04-2019

maaiveld

strookfundering (b =400 mm)
250 mm beton C20/25 mk XC2

wapening net Ø8-150 mm onderin
1 laag PE-folie

fundering op vaste grondslag

open stootvoeg (afvoer vocht)

onder maaiveld betonsteen toepassen

dubbele spouwmuur 360mm
opgebouwd uit 100mm metselwerk

luchtspouw
kalkzandsteen
luchtspouw

kalkzandsteen

Let op: exacte wandopbouw i.o.m. ecoloog, 

alle openingen in wand i.o.m. ecoloog
PEIL = 0

-800

keramische dakpan antraciet
panlatten

tengels
dubbele dakplaat met daartussen ruimte

voor vleermuizen, e.e.a. i.o.m. ecoloog

betonvloer 150mm dik

met wapening #Ø6-150 o/b

muurplaat 71x171 mm
ankers rond 12 mm

h.o.h. max. 1400 mm

+4695

+4000

nokgording 71x171 mm

nokvorst
PE ondervorst

ruiter op ruiterbeugels
+6000
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Wezel 2019 2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen takkenrillen (najaar 2020) 

Stappen rondom huidige 
verblijfplaats

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Ongeschikt maken huidige verblijfplaats 
– rooien vegetatie  
(voorjaar 2021 of najaar 2021) 

Kwetsbare periode marters
 (15 maart – 1 september) 

Gewone dwergvleermuis 2019 2020 2021 
Stappen rondom mitigatie 
vleermuisverblijfplaatsen

J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt 
No
v 

Dec 

De vleermuistoren wordt in 2019 
aangeboden 

Gewenningsperiode/ zwermen bij 
winterverblijfplaatsen 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
winterverblijfplaats 

Ongeschikt maken winterverblijf 

Aanbieden tijdelijke kasten (14 in 
totaal); voorjaar 2020 

Gewenningstijd 14 kasten 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
zomer- en paarverblijfplaats 

Verplaatsen in gebruik zijnde kasten 
(4 in totaal) 

Ongeschikt maken zomer- en 
paarverblijfplaatsen 

Sloop bebouwing 

Bouwrijp maken gebied (inclusief kap 
bomen, vegetatie weg en aanleg 
Moleneiland). 

Kap bomen (inactieve periode 
vleermuizen; buiten broedseizoen) 

Start bouwwerkzaamheden Rode 
ontwikkeling 

Bosbeekjuffer 2019 2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen schaduwplekken (najaar 
2020) 

Stappen rondom oude beekloop Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Wegvangen larven bosbeekjuffer * 

Aantakken nieuwe beek 

Dempen oude beekloop** 

Werken in relatie tot vissen, amfibieën 
en vogels 
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Figuur 1-0. Begrenzing plangebied (rood omlijnd). Bron luchtfoto: Globespotter, 2018. 
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1 Algemene gegevens 

1.1 Aanvrager 

Aanvrager: Van Puijenbroek 
Naam voorletters(s): A.R. 
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats): 

Bergstraat 28 
5051 HC 
Goirle  

Telefoonnummer: 013 530 81 20 
Berichtenbox naam: - 
BSN-nummer: - 
E-mailadres: info@vpexplolitatie.eu
Bedrijf / organisatie (indien aan de orde): VP Grondexploitatie b.v.
KvK-nummer: 54113830 
UBN (uniek bedrijfsnummer): - 

1.2 Contactpersoon / adviseur  

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode en plaats): 
M. Scholten /L.C. Smitskamp 
Beneluxweg 125 
4904 SJ Oosterhout  
Postbus 40  
4900 AA Oosterhout 

Telefoonnummer: 06 12 96 50 94 / 06 21 16 46 86 
E-mailadres: mattijs.scholten@anteagroup.com / linda.smitskamp@anteagroup.com

1.3 Naam van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 

Woningbouw Van Puijenbroek en inrichting Groen-blauwe zone (Zuidrand Goirle) 

1.4 Locatie van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode, plaats en gemeente) / omschrijving locatie (indien 
locatie niet gekoppeld is aan een huisadres): 
Bergstraat 50 
5051 HC Goirle (Gemeente Goirle) 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle is een groot fabrieksterrein aanwezig, te weten het HaVeP 
terrein (in eigendom van VP Exploitatie N.V.), waar textiel werd geproduceerd. Op het terrein van 
de voormalige bedrijven en directe omgeving, wordt nieuwbouw gerealiseerd (hierna ook wel: de 
rode ontwikkeling). Aansluitend op dit gebied liggen agrarische gronden die in eigendom zijn van 
VP Grondexploitatie B.V. dan wel Van Puijenbroek Landbouw B.V. Daarnaast zijn nog eigendomen 
aanwezig van Waterschap De Dommel, stichting De Runne (Thebe) en de gemeente Goirle. Deze 
terreinen zullen worden heringericht ten behoeve van het ecologische- en hydrologische systeem 
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(de Groen-blauwe zone). Zie voor een nadere beschrijving paragraaf 1.5. De ontwikkeling maakt 
onderdeel uit van de totale ontwikkeling van de Zuidrand Goirle. 

Voorliggend Activiteitenplan heeft specifiek betrekking op de nieuwbouw op het HaVeP-terrein. 
Zie voor de globale ligging ten opzichte van Goirle Figuur 1.1 en Figuur 1.0 en Figuur 1.2 voor de 
nauwkeurige aanduiding. 

Kadastrale gegevens: 

Perceel Eigendom (recht van) 

B 4265 Waterschap De Dommel 

B 4738 Waterschap De Dommel 

B 5108 VP Grondexploitatie B.V.  

B 5258 VP Grondexploitatie B.V.  

B 5259 Gemeente Goirle 

B 6125 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6126 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6128 Gemeente Goirle 

B 6204 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6205 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6433 Stichting De Runne 

B 6603 VP Exploitatie N.V.

B 6996 VP Grondexploitatie B.V. 

I 67 Waterschap De Dommel 

I 88 Van Puijenbroek Landbouw B.V. 

I 90 Gemeente Goirle 

I 227 VP Grondexploitatie B.V.  

I 228 VP Grondexploitatie B.V.  

I 229 Van Puijenbroek Landbouw B.V.

Figuur 1-1. Begrenzing plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van Goirle en de omgeving. Bron luchtfoto: 
Globespotter, 2018.  

Goirle
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1.5 Beschrijving van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en): 

Geef hieronder een gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen activiteit(en)/ 
ontwikkelingen.
Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in de deellocatie ‘Rode ontwikkelingen’ (paragraaf 1.5.1) en 
deellocatie ‘Groen-blauwe zone’ (zie paragraaf 1.5.2 oorspronkelijke aanvraag Z/097019). Zie 
Figuur 1-2 voor de ligging van de deellocaties in het plangebied. 

1.5.1 Deellocatie Rode ontwikkelingen 

Deellocatie Rode ontwikkelingen behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied 
is in Figuur 1-2 aangegeven met rode en paarse arcering. Deze Rode ontwikkelingen zijn relevant 
voor voorliggende ontheffingsaanvraag. 

Figuur 1-2. Aanduiding plangebied van voorliggende ontheffingsaanvraag (rode streeplijn). De rode en paarse 
arcering:  globaal gebied rode ontwikkelingen. De paarse arcering: realisatie woningen en verplaatsing beek. 
De groen-blauwe arcering: globaal gebied toekomstige Groen-blauwe zone met verlegde beek. N.B. de 
precieze grens tussen de ‘rode’ en de ‘Groen-blauwe’ zone wordt in een later stadium gespecificeerd. De 
aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief. Zie ook de verbeelding in Figuur 1-3.

Ontwikkeling 
De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center.  
Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de 
fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige 
werkzaamheden concentreren op een nieuwe locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar 
een gebied waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een 
theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. Voor deze ontwikkeling 
worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken.  

Tuin van 
Huize 
Anna 

Textielfabriek 
HaVeP

Buitengebied 
(toekomstige Groen-blauwe zone) 



Aanvulling Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
18 juli 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Daarnaast wordt de Leij verlegd (zie ook paragraaf 1.5.2 in oorspronkelijk ontheffingsaanvraag 
Z/097019). Vervolgens wordt de omgeving inricht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast 
gelegen natuurgebied. Zie ook Figuur 1.3 en Bijlage 1 voor een impressie van de toekomstige 
stedelijke inrichting (stedenbouwkundig plan) en de schetsen in Figuur 1.4.  

Niet alle gebouwen worden volledig gesloopt; enkele blijven behouden en/of wordt de gevel 
behouden. In Figuur 1.5 zijn deze gebouwen aangegeven. Zo wordt het kantoorpand aan de 
Bergstraat vernieuwd. De begane grond blijft (indien de markt het toelaat) een kantoorgebouw, 
met mogelijkheden voor kleinschalige lokale bedrijvigheid. Op de verdieping komen 
appartementen. Als gevolg van de nieuwe inrichting wordt een aantal aanwezige bomen gekapt.  

In Figuur 1-6 zijn de te kappen bomen aangegeven (open cirkels). De bomen langs het Kerklaantje, 
de bomen bij de Vloeder, de bomen in de tuin van Huize Anna en de bomen langs de Molendijk 
(met uitzondering van enkele bomen ter plaatse van de te verleggen beek) blijven gehandhaafd. 
Zoals te zien is in de tekening wordt er ten behoeve van de inrichting ook een aantal bomen ter 
plaatse van de herinrichting behouden (donker groene bomen) en worden nieuwe bomen 
aangeplant (aanduiding door middel van groene cirkels).
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Figuur 1-3. Stedenbouwkundig plan van de Rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de Groen-blauwe zone. (Bron: 
KuiperCompagnon, 15-03-2019). 

Bergstraat 

Tuin van 
Huize Anna
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Figuur 1-4. De te behouden (en intern aan te passen) gebouwen zijn paars omkaderd. Rood zijn de gebouwen omkaderd 
waarvan enkel de gevel behouden blijft. (Bron: Kuipercompagnons, 15-03-2019).  
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Figuur 1-5. Stedenbouwkundige schetsen plan van de Rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de Groen-blauw zone. Het plangebied is 
aangegeven met rode gestreepte belijning (Bron: KuiperCompagnon, 15-03-2019).

Bergstraat 

Tuin van Huize Anna 

Bergstraat 

Tuin van Huize Anna
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Figuur 1-6. Aanduiding te kappen bomen (open cirkels) als gevolg van de inrichting van het gebied door stedenlijke inrichting. De nieuw
aan te planten bomen zijn tevens in het nieuw te ontwikkelen gebied aangegeven. Bron: Stedenbouwkundig plan, 2019. 



Aanvulling Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
18 juli 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

1.5.2 Deellocatie Groen-blauwe zone  

Deellocatie Groen-blauwe zone behelst het terrein waar de beekverlegging en de 
natuurontwikkeling plaatsvindt. Het gebied is in Figuur 1.5 nader aangegeven. Zie de 
oorspronkelijke aanvraag Z/097019 voor een uitgebreide toelichting op deze deellocatie. 

1.5.3 Relatie met de verbodsbepalingen 

De soorten waarvoor momenteel (Z/09701) een ontheffing in procedure is (zaaknummer 
Z/097019), betreffen:  

 Gewone dwergvleermuis 

 Wezel 

 Steenmarter 

 Bosbeekjuffer. 
Voor deze soorten worden bij het voornemen verbodsbepalingen overtreden (door 
sloop/nieuwbouw woningen, bouwrijp maken gronden HaVeP terrein en/of de verlegging van de 
Leij ten behoeve van nieuwbouw en herinrichting beekdal). Zie de oorspronkelijke aanvraag voor 
de onderbouwing. 

Voorliggend document gaat in op de volgende soort, waarbij (mogelijk) verbodsbepalingen worden 
overtreden: 

 Gierzwaluw (artikel 3.1, lid 2 en 4). 
Voor de gierzwaluw geldt dat de activiteiten ‘sloop bebouwing’ en ‘nieuwbouw/renovatie’ in de 
Deellocatie Rode ontwikkelingen mogelijk effecten kunnen hebben op de soort. De gierzwaluw is 
aangetroffen in een te hernieuwen gebouw aan de Bergstraat; het kantoorpand. 

1.6 Periode waarbinnen de activiteiten plaatsvinden: 

Vul hieronder de periode in waarbinnen de activiteit(en) of ontwikkeling en bijbehorende 
handelingen worden uitgevoerd: 
Startdatum: 1 augustus 2020 
Einddatum: 31 juli 2025 

De werkzaamheden die van invloed zijn op de huidige biotopen van de beschermde soorten 
worden in gang gezet wanneer de ontheffing Wet natuurbescherming is verleend en wanneer alle 
mitigerende maatregelen die voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn, zijn 
uitgevoerd.  

Voor de gierzwaluw zijn de werkzaamheden in de Rode deellocatie relevant. Deze activiteiten 
vinden in 2021 plaats. 

De effecten op de gierzwaluw zijn als marginaal ingeschat (zie ook Hoofdstuk 7), waardoor het ook 
mogelijk is dat er geen verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden.  

De nestlocatie zit aan de straatzijde, waardoor er reeds sprake is van menselijke verstoring. Ook zal het 
gebouw waar de gierzwaluw inzit, inwendig verbouwd worden en blijft de gevel – waar de nestplaats 
in zit – behouden. Daarnaast is de gierzwaluw enkel tijdens een bepaalde periode in Nederland 
aanwezig en heeft de verblijfplaats enkel een functie tijdens het broedseizoen. Daarnaast zijn - en  
worden - meerdere verblijfplaatsen voor de soort aangeboden.  

 Voorliggende ontheffingsaanvraag is daarom ten behoeve van de volledigheid opgesteld. 
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Vul hieronder de periode in waarbinnen u een ontheffing nodig heeft: 
Startdatum: 1 augustus 2020 
Einddatum: 31 juli 2025 

Wijkt deze periode af van de onder 1.6 aangegeven periode van activiteiten/ontwikkeling? 
Nee. 

1.7 Werken volgens een gedragscode: 

Worden er werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een door de Staatssecretaris van EZ 
vastgestelde gedragscode? 
Ja. Er zal een geldige gedragscode gekozen worden die het meeste aansluit bij de activiteiten in het 
plangebied. Zo kan bijvoorbeeld de Gedragscode van Vereniging Stadswerk Nederland gebruikt 
worden.  

1.8 Eerder verleende ontheffing of omgevingsvergunning inclusief vvgb voor 
soorten: 

Is er eerder een ontheffing of toestemming verleend door RVO of een ander overheidsorgaan voor 
dezelfde werkzaamheden of activiteiten? 
Nee. (Momenteel loopt een ontheffingsaanvraag met zaaknummer Z/097019.) 
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2 Aanwezige beschermde soorten 

Geef hieronder aan welke beschermde soorten aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de 
activiteit(en) waarvoor u de ontheffing aanvraagt: 
Binnen het plangebied is (essentieel) leefgebied van de bosbeekjuffer, wezel, steenmarter, gewone 
dwergvleermuis en gierzwaluw (allen beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming) 
vastgesteld. Voorliggende aanvraag gaat specifiek in op de gierzwaluw; de overige soorten zijn 
opgenomen in de oorspronkelijke ontheffingsaanvraag Z/097019. 

Overtredingen van verbodsbepalingen bij overige soorten worden in het plangebied niet verwacht 
(zie onderdeel 1.5 en Bijlage 2 en 3 bij oorspronkelijke ontheffingsaanvraag) aangezien het 
plangebied geen essentieel leefgebied of verblijfplaats vormt en de soorten voldoende leefgebied 
in de omgeving hebben.  
In Bijlage 2 van voorliggend document is de risicoscan aangegeven die de aanleiding vormt voor 
het gierzwaluwonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteengezet in het rapport in Bijlage 
3.  

2.1 Soorten  
Zie voor alle onderzoeksresultaten Bijlage 2ab en 4ab van de oorspronkelijke aanvraag en Bijlage 
3 van voorliggende aanvraag. Onderstaand worden kort de relevante resultaten toegelicht van de 
gierzwaluw. 

Beschrijf samengevat de resultaten van de ecologische inventarisatie 
Soort(en) | Nederlandse en wetenschappelijke naam: 

 Gierzwaluw (Apus apus).

In de periode mei-juli 2019 is soortspecifiek onderzoek uitgevoerd naar de gierzwaluw in het 
plangebied. Hierbij lag de focus op de voor de gierzwaluw geschikte bebouwing in het plangebied.  

Op basis van het soortspecifieke onderzoek is in het plangebied het volgende vastgesteld: 

 één nestplaats van de gierzwaluw. 

De locatie bevindt zich aan de noordzijde van het fabrieksterrein, in het kantoorpand aan de 
Bergstraat. De locatie is in Figuur 2.1 aangegeven met een ster. Deze nestplaats werd tijdens ieder 
veldbezoek gebruikt door één gierzwaluw(paar). De aanwezige (mest)sporten op die locatie duiden 
hier ook op.  

Tijdens de bezoeken zijn geen andere gierzwaluwen waargenomen die een binding hadden met 
het plangebied. Tijdens de bezoeken zijn maximaal drie gierzwaluwen waargenomen die laag over 
het gebied vlogen. Deze zijn niet invliegend waargenomen en de individuen vlogen door naar het 
gebied ten noordwesten van het plangebied. Mogelijk hebben deze (en andere gierzwaluwen die 
boven het plangebied vlogen) een binding met dit gebied ten noordwesten (en op enige afstand) 
van het plangebied. Hier zijn in de woonwijk meerdere gierzwaluwen laagvliegend en ‘gierend’ 
waargenomen.  
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Figuur 2-1: Locatie binnen het plangebied waar één nestplaats van de gierzwaluw is aangetroffen (ster; Bron 

ondergrond: Globespotter).

Functie(s) van het plangebied voor de soort(en): 
Het plangebied heeft de functie als broedlocatie (voor één paar).  

Soorten vastgesteld op basis van welke informatie: 
De soort is vastgesteld op basis van verschillende veldonderzoeken (zie ook paragraaf 3.2).  

Totale periode (in maanden) van het jaar waarin de soorten aanwezig is en de Kritische periode (in 
maanden) van het jaar waarin de soort aanwezig is: 

De gierzwaluw is in het plangebied aanwezig tijdens het broedseizoen van de soort (globaal begin 
mei – juli). De broedperiode is de kritische periode voor de soort. 
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3 Soorten en verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming 

3.1 Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd? 

Naast de soorten opgenomen in de oorspronkelijke ontheffingsaanvraag wordt aanvullend voor 
onderstaande soort, voor de volledigheid, een ontheffing aangevraagd. 

Soort en verbodsbepaling
Gierzwaluw: Artikel 3.1 Wnb, soort met jaarrond beschermd nest 

Lid 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. 
Lid 4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

3.2 Ecologische inventarisatie 

Bovenstaand heeft u aangegeven voor welke soorten mogelijk een verbodsbepaling wordt 
overtreden. Geef hieronder een verantwoording van het onderzoek dat naar de effectbepaling van 
de activiteit is gedaan. 

Wie heeft de inventarisatie uitgevoerd? Naam adviesbureau of deskundige: 
De inventarisatie is uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Antea Group. 

Heeft deze persoon voor de aangevraagde werkzaamheden in combinatie met de betreffende 
soorten aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van soortspecifieke ecologie? 
De inventarisatie en uitwerking van de veldbevindingen is uitgevoerd door ervaren ecologen van 
Antea Group. Antea Group is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 

Wanneer heeft de inventarisatie plaatsgevonden? 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode 15 mei – 15 juli 2019. In onderstaande tabel 
zijn de veldbezoeken weergegeven. Er zijn drie veldbezoeken uitgevoerd met tussenliggende 
periodes van minimaal 10 dagen (zie Tabel 3.1). Eén bezoek heeft plaatsgevonden tussen 20 juni 
en 7 juli (wanneer de jongen aanwezig zijn). De inventarisaties bestonden uit avondronden tijdens 
rustige weersomstandigheden, vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang. Er is 
tijdens het onderzoek ervoor gezorgd dat de relevante – voor gierzwaluw – geschikte gebouwen 
te overzien waren. 

Tabel 3.1. Overzicht data terreinbezoeken en omstandigheden. 

Datum Tijd Weer 

20-05-2019 19:30 – 21:30 17 graden Celsius, bewolkt, windkracht 3 

17-06-2019 20:00 – 22:00 25 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 2 

01-07-2019 20:00-22:15 17 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 3 
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4 Belangen en doel 

4.1 Op grond van welk wettelijk belang wordt een ontheffing aangevraagd? 

Onderstaand is voor de gierzwaluw aangegeven op basis van welke belangen een ontheffing 
aangevraagd wordt: 

De gierzwaluw valt onder artikel 3.1 (Vogelrichtlijn-soorten) en staat vermeld op de “Aangepaste 
lijst met jaarrond beschermde vogelnesten’. Middels categorieën wordt onderscheid gemaakt 
tussen de jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4). De gierzwaluw behoort tot categorie 
2: koloniebroeders.  

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van de belangen die gelden voor de Vogelrichtlijn, 
genoemd in artikel 3.3:  

- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid (art. 3.3 lid 4b1); 
- het belang voor de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats (art. 3.3. lid 4b4 Wet natuurbescherming). 
Tevens vindt het project plaats in het kader van ‘groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’. 

 Benadrukt wordt dat effecten op de soort (zowel lokale als regionale en landelijke 
populaties) als verwaarloosbaar worden geacht. Dit aangezien het slechts om één 
verblijfplaats gaat, er in de omgeving vele alternatieven zijn (zowel natuurlijk aanwezig als 
kunstmatig aangeboden) en de soort in een te behouden pand zit en na de 
werkzaamheden hier weer gebruik van kan maken. 

4.2 Motivering wettelijk belang(en) in relatie tot de activiteit 

Motiveer waarom de activiteit(en) de/het wettelijke belang(en) dient/dienen, zoals dit is 
aangegeven bij 4.1: 

De insteek van Zuidrand Goirle als geheel is om de zuidrand van Goirle een stevige impuls te geven, 
de kansen van het gebied voor het dorp en het omliggende landschap te verzilveren en de 
belangrijke historische verhalen van dit gebied een duurzame nieuwe betekenis te geven. Dit alles 
om niet alleen de bestaande waarden zoveel mogelijk te kunnen behouden, maar vooral ook om 
nieuwe waarden (waaronder ecologisch) toe te voegen voor de komende generaties. 

Openbare veiligheid 
Zoals ook onder de alternatievenafweging (in Hoofdstuk 5) is aangegeven, verkeren de aanwezige 
gebouwen in het plangebied van Van Puijenbroek in een wisselende staat. Geconstateerd is dat 
een aantal aspecten een bedreiging vormen voor de technische staat van de gebouwen op het 
terrein. Dit zijn de constructiewijze met roestend ijzer in het metselwerk en het rottende houtwerk 
door langdurige lekkage. Om deze redenen is een herinrichting van de gebouwen/het terrein een 
vereiste om een veilige en leefbare (woon)omgeving te creëren.   

Inrichting Groen blauwe-zone (belang i.h.k.v. voor het milieu wezenlijke gunstige effecten & 
bescherming flora en fauna) 
Met het voornemen in het plangebied worden niet alleen doelen van de initiatiefnemers/de 
marktpartijen gerealiseerd (woningbehoefte), maar de ontwikkelingen in het plangebied leveren 
ook een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale biodiversiteit. Dit wordt gedragen door de 
beleidsdoelen vanuit verschillende overheden waarbij natuur en water een belangrijke rol hebben 
in het plan. Deze zijn hieronder opgesomd: 

- Beekherstel van de Nieuwe Leij en Oude Leij (invulling geven aan Kader Richtlijn Water 
doelen en streefbeelden); 
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- Realisatie van nog niet ontwikkelde NNB (invulling geven aan de ambitiebeheertypen); 
- Stimuleren van de biodiversiteit in het gebied; 
- Natuurlijk Water: De Nieuwe Leij krijgt een natuurlijke loop met een smallere 

zomerbedding en meer meanders waardoor ze sneller zal stromen. ‘s Winters is er meer 
ruimte in het profiel van de beek door de flauwe wintertaluds. Kleine en grote dieren 
verplaatsen zich ongehinderd over de natuurlijk ingerichte oevers van de Nieuwe Leij. 
Langs de beek is hiervoor een brede zone ingericht, waar diersoorten de rust en ruimte 
krijgen om te migreren tussen de al bestaande natuurgebieden; 

- Droge Voeten: Veiligheid is gegarandeerd. In geval van (extreem) hoogwater houdt de 
Nieuwe Leij voldoende afvoer- en bergingscapaciteit om wateroverlast te voorkomen; 

- Voldoende Water: Meer en een gevarieerde flora met ontwikkeling van vochtige 
natuurgebieden langs de Nieuwe Leij. Bovendien mag in de aangrenzende 
landbouwpercelen (in eigendom van de initiatiefnemer) geen verdroging en geen 
natschade ontstaan; 

- Mooi Water: De Nieuwe Leij wordt mooi. Mooi om van te genieten, te beleven, langs te  
- wandelen en te fietsen;  
- Binnen het kader van deze functies op beperkte schaal ruimte bieden aan wandelaars, 

waardoor de recreatieve waarde van het gebied wordt vergroot. 

De natuurlijke elementen, weergegeven in Figuur 4-1 op de volgende pagina (zoals de nieuwe 
natuur in het buitengebied, de groene uitlopers vervlochten met en richting het stedelijke gebied 
en de (kleinschalige) landschapselementen zoals houtwallen, bloemendijken en poelen) zijn een 
aanvulling op de wettelijk verplichte maatregelen die voortkomen uit de effecten van het 
voornemen op beschermde diersoorten (Wnb) en het beleid van het Natuurnetwerk Brabant. Er 
wordt wat betreft nieuwe natuur een vijfvoud aan oppervlakte aan natuur ingericht dan wat vanuit 
wetgeving strikt noodzakelijk is. 
Tevens is voor de gierzwaluw een groot aantal gierzwaluwkasten in de directe omgeving (buiten 
het invloedsgebied) aangeboden en komen er in de nieuwe situatie een veelvoud aan 
gierzwaluwverblijfplaatsen terug (zie ook Hoofdstuk 6). Het betreft hier een overcompensatie van 
wat strikt nodig is vanuit de wet. De insteek van het project is dat er een duurzame en 
natuurvriendelijke omgeving ontstaat met kansen voor mens en biodiversiteit. De gierzwaluw kan 
hierdoor zijn lokale populatie in Goirle uitbreiden. 

Zie ook de beschrijving onder paragraaf 1.5.2 van de oorspronkelijke ontheffingsaanvraag voor een 
nadere toelichting op de verschillende deelgebieden binnen de Groen blauwe-zone waaruit blijkt 
dat er een impuls wordt gegeven aan de lokale biodiversiteit en het plan op die manier een bijdrage 
levert aan de bescherming van flora en fauna. Bestaande soorten uit de omgeving, maar ook 
nieuwe soorten kunnen het plangebied koloniseren en zich vanuit hier verder verspreiden naar de 
omgeving (en zo hun verspreidingsgebied en vestigingsplaats vergroten). Op de volgende pagina is 
weergegeven welke groenstructuren waar terug komen en voor welke soorten deze een impuls 
geeft.   



Aanvulling Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
18 juli 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Figuur 4-1. Impressie van de groenstructuren die terugkomen in het plangebied (rood) en welke een impuls geven aan de biodiversiteit en die bijdragen aan de bescherming van de flora en fauna.
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Inrichting woongebied (belang i.h.k.v. sociale of economische aard) 
Zie voor de verdeling van de contigenten en de uiteenzetting van de woonbehoefte ook paragraaf 
5.1. 

Woonprogramma en -behoefte 
Het woonprogramma bestaat uit een mix van betaalbare, middeldure en dure woningen en een 
locatie gereserveerd voor een eventueel CPO-project. De verdeling is als volgt: 

 De betaalbare woningen staan aan de Bergstraat in de vorm van appartementen (huur) 
en grondgebonden woningen (koop). 

 In ‘De Fabriek’ zijn middeldure grondgebonden woningen en appartementen (in het 
bestaande kantoorgebouw) en enkele dure grondgebonden woningen in de zuidelijke 
rand gesitueerd. 

 Het programma in het, naast de groene loper gelegen, dorpse buurtje bestaat uit 
betaalbare, middeldure en dure woningen (twee-kappers en vrijstaand) en uit een 
bebouwingscluster rond een hofje, gereserveerd voor een (senioren) CPO-ontwikkeling. 

 De kavels en de appartementen aan de Leij vormen een exclusieve doelgroep in het 
topsegment. 

De verdeling van het programma is gebaseerd op de huidige marktbehoefte. Sociale eenheden 
maken ook onderdeel uit van de kwalitatieve behoefte. Leystromen heeft voor haar gehele bezit 
een portefeuillestrategie opgesteld. Hierin is bepaald wat de toekomstige behoefte is aan sociale 
eenheden. Op basis hiervan is gekeken naar het gewenste aantal sociale eenheden voor de gehele 
Zuidrand Goirle. In de notitie "sociaal woonprogramma Zuidrand Goirle" is dit aantal onderbouwd 
en toegedeeld aan de deellocaties Van Besouw en Van Puijenbroek. Binnen de 
portefeuillestrategie past een toevoeging van circa 50 DAEB (Diensten van Algemeen Economisch 
Belang) huurwoningen in de totale Zuidrand. Voor de verdeling van de 50 woningen zijn er 22 
sociale woningen (DAEB appartementen met lift (vnl. < € 592,55)  toegedeeld aan Van Puijenbroek. 

Naast bovenstaande uiteenzetting van de huidige marktbehoefte geldt tevens dat de 
onderstaande kansen ingevuld worden door het plan. 

Impuls 
Wonen in het gebied van Van Puijenbroek is de meest voor de hand liggende nieuwe functie in dit 
gebied. Het toevoegen van nieuwe functies en dynamiek (in samenhang met de overige te 
realiseren functies van Zuidrand Goirle als geheel) maakt dat het gebied van een ‘achterkant’ weer 
een volwaardige ‘voorkant’ wordt. Ook kan met het toevoegen van woningen een nieuwe impuls 
worden gegeven aan de voorzieningen in het centrum. Met de transformatie van de vrijkomende 
bedrijfslocatie ontstaan daarnaast mogelijkheden en kansen om: 

 een impuls aan de Zuidrand te geven door verloedering uit het gebied te halen; 

 weer veilige omstandigheden te creëren (door de panden in slechte staat te vervangen); 

 bepaalde onderdelen van de fabriekscomplexen te behouden en te hergebruiken, 
waardoor de textielindustrie beleefbaar blijft; 

 het geïntegreerd realiseren van groen, recreëren en wonen. Het voornemen zet dus niet 
alleen in op het realiseren van nieuwe woningen tussen centrum en buitengebied, maar 
gelijktijdig op het verbeteren van de waterhuishouding, de ecologische waarden, de 
recreatieve toegankelijkheid van het beekdal en het zichtbaar houden van de 
cultuurhistorie. 

Een ambitie in het gebied is tevens om de historie van het gebied levend te houden en de verhalen 
van deze plek een duurzaam nieuwe betekenis te geven. Dat gaat niet over het sec behouden van 
bestaande gebouwen en structuren. Zichtlijnen richting het landschap en het laten leven van de 
omgeving spelen hier een rol bij. Zonder betekenis en functie gaan bestaande gebouwen en 
structuren immers snel verloren en daarmee het verhaal dat zij vertellen over Goirle. Nu de 
textielindustrie grotendeels is verdwenen uit het gebied raken de verhalen snel op de achtergrond. 
Een aanzienlijk deel van de gebouwen is bovendien niet meer te exploiteren vanwege de 
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deplorabele bouwtechnische staat. Om deze reden is het zaak om de belangrijke verhalen in het 
gebied op korte termijn een nieuwe plek en betekenis te geven en op die manier weer beleefbaar 
te maken. 

Gesteld kan worden dat met de herontwikkeling van de locatie Zuidrand, waaronder de 
herontwikkeling van Van Puijenbroek, een aantal ruimtelijke opgaven binnen Goirle integraal 
wordt aangepakt, waardoor een aantrekkelijk overgangsgebied ontstaat tussen het centrum en 
buitengebied van Goirle. De gemeente ziet geen mogelijkheden om de verschillende opgaven  
binnen het gebied Zuidrand aan te pakken zonder dat hier een verdienmodel met de ontwikkeling 
van woningen tegenover staat. 

Geconcludeerd kan worden dat de woningbouw een flinke ecologische en economische impuls aan 
Goirle zal geven. Naast deze impulsen wordt er ook een sociale impuls aan Goirle gegeven. Nieuwe 
bewoners zullen niet alleen de lokale economie versterken, maar ook bijvoorbeeld de scholen, 
verenigingen en het culturele leven. Met de hallen ter plaatse en de monumentale panden zal 
bovendien op enig moment iets mee moeten gebeuren; de ontwikkeling die voorgenomen is geeft 
hier invulling aan. De Zuidrand behoudt met de ontwikkeling een groen karakter (zie ook Figuur 4-
1, 1-3, 1-4 en 1-5), voorkomt verloedering en geeft Goirle een kwaliteitsimpuls. 
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5 Andere bevredigende oplossingen 
(alternatieven) 

Welke alternatieve locaties heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve 
locaties niet mogelijk zijn: 
De afgelopen jaren is het gebied Boschkens (gelegen in het noorden van Goirle) de voornaamste 
locatie geweest waar de Goirlese woningbouwbehoefte is opgevangen. Nu deze locatie vol raakt, 
is de gemeente op zoek gegaan naar een toekomstige locatie waar de woningbouwbehoefte voor 
de komende jaren opgevangen kan worden. Als voornaamste locatie betreft het onder andere de 
locatie van Van Puijenbroek waar oude industrie plaats gaat maken voor woningbouw. De reden 
dat de gemeente Goirle heeft gekozen voor de herontwikkeling van onder andere dit deel is 
meerledig en komt voort uit een aantal grote opgaven in dit gebied.  

Transformatie van werken naar wonen als oplossing voor integrale gebiedsopgave 
De textielindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Goirle, maar is 
ondertussen voor een groot gedeelte verdwenen. Er is daarom veel leegstand en het gebied van 
de Zuidrand begint te verloederen door gebrek aan nieuwe investeringen. Op deze prominente 
plek, bij het centrum en in de overgang naar het buitengebied is dat niet gewenst. Dit heeft een 
negatieve invloed op de omgeving en op het gehele dorp.  Derhalve is omvorming van het gebied 
gewenst. 

De gemeenteraad van Goirle heeft in het verleden de woonvisie 2015 vastgesteld. Hierin is 
aangegeven dat op basis van  woningbouwafspraken uit het RRO Midden-Brabant van 2014 voor 
Goirle is opgenomen dat de gemeente Goirle tussen 2014 en 2023 tussen de 795 (laag scenario) 
en 920 (hoog scenario) woningen mag bouwen. Dit is de kwantitatieve woonbehoefte voor de 
gemeente Goirle. Voor de prioritering voor woningbouwlocaties wordt door de gemeente Goirle 
aangesloten op het afwegingsschema van de ladder van stedelijke verduurzaming. Na de eerste 
trede met betrekking tot de woningbehoefte wordt voor de prioritering van woningbouwlocatie 
gekeken naar de mogelijkheden van bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. 

Voor de ontwikkeling van de Zuidrand Goirle, waar Van Puijenbroek onderdeel van uitmaakt, is 
een visie ‘Zuidrand Goirle’ (Kuipers compagnons, 2015) opgesteld. De gemeenteraad van Goirle 
heeft eind 2015 ingestemd met deze visie en met de bijhorende intentieovereenkomst. Hierin is 
aangeven dat de gemeente Goirle in de notitie ‘prioritering woningbouwlocaties 2016-2021’ heeft 
vastgesteld dat het plangebied Van Puijenbroek is aangemerkt als geprioriteerde locatie die in de 
periode 2016-2021 voor herontwikkeling in aanmerking komt (zie Bijlage 4). 

Voor de locatie Van Puijenbroek is in de visie Zuidrand Goirle een potentieel 
woningbouwprogramma van maximaal 165 woningen opgenomen. In het stedenbouwkundigplan 
zijn 155 woningen geprojecteerd. Momenteel zijn er 135 contigenten beschikbaar (85 + 50; zie 
toelichting hieronder) voor het plangebied Van Puijenbroek 

De 85 contigenten voor Van Puijenbroek maken onderdeel uit van de 190 woningen die 
zijn benoemd in de ‘Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021’ (pagina 8). De 
verdeling van de 190 woningen tussen de plangebieden van de overkoepelende 
ontwikkeling Zuidrand zijn opgenomen in de visie zuidrand en de overeengekomen 
intentieovereenkomst. 

De overige 50 contigenten komen beschikbaar naar aanleiding van een grenscorrectie 
tussen de gemeente Goirle en de gemeente Tilburg. Hierbij is afgesproken dat Goirle in 
10 jaar 100 woningen van de Tilburgse opgave realiseert in de Zuidrand van Goirle1). 
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Mede doordat het reeds een bestaand stedelijk gebied is en het in de huidige situatie 
(onveilig) en leegstaand is. Van de 100 woningen zijn er 50 voor Van Besouw).  

1) Bron: Regionale Agenda Wonen Midden-Brabant 2017, paragraaf 3.3 
onderdeel 5 Subregionale afspraak Tilburg-Goirle, op pagina 18 onderdeel 
Toelichting uitgangspunten ‘. Het document is opgesteld door de provincie, 
samen met de Regio Hart van Brabant.  

2) Afspraak tussen de ontwikkelende partijen. 

Het project is verder locatiegebonden vanwege de sloopwerkzaamheden van een aantal van de 
bestaande bebouwing. De aanwezige panden voldoen niet meer aan de huidige eisen. 

Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u voor uw project overwogen waardoor uw 
werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom 
deze alternatieve inrichtingsplannen niet mogelijk zijn: 

Voorliggende ontheffing gaat specifiek in op de gierzwaluw. Derhalve wordt hieronder enkel 
ingegaan op het woongebied.  

Woongebied 
Een belangrijke wens bij het inrichten van het woonterrein in het plangebied van Van Puijenbroek 
is het terug laten komen van de cultuurhistorische waarden en een passende vormgeving ten 
opzichte van de omgeving. Daarnaast vormen drie onderdelen (of gedeeltes daarvan) 
Rijksmonumenten (zie Figuur 1-4). Om te komen tot dit gewenste eindresultaat is in voorliggend 
geval een afweging gemaakt tussen het terug laten komen van markante cultuurhistorische 
waarden en het presenteren van een leefbaar (en duurzaam/energieverantwoord) woongebied.  

Voor het kantorenpand aan de Bergstraat (met de nestlocatie van de gierzwaluw) geldt dat er voor 
gekozen is om vanuit cultuurhistorische waarden het pand te behouden. Het pand wordt van 
binnen vernieuwd en heringericht. Deze ingreep is onvermijdelijk om het zo aan te laten sluiten bij 
een leefbaar en duurzaam-verantwoord gebied. De effecten die hierbij kunnen optreden, kunnen 
mogelijk, en enkel tijdelijk, aan de orde zijn aangezien de locatie na afloop van de werkzaamheden 
in het gebied, weer beschikbaar komt als nestlocatie (als kunstmatige nestlocatie of als 
oorspronkelijke locatie).  

Ten behoeve van de nieuwe functies in het gebied zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, 
waarbij tevens een transformatiekader Zuidrand Goirle – Van Puijenbroek (Rothuizen, 2017) is 
opgesteld. Uit de onderzoeken (zie ook Rothuizen, 2017; Bijlage 5) is gebleken dat de algemene 
staat van de gebouwen matig tot goed is, maar dat op voorhand gesteld kan worden dat met name 
de omvangrijke fabriekshallen door de omvang en slechte staat niet in aanmerking komen om 
hierin woningbouw te realiseren. Geconstateerd is dat een aantal aspecten een bedreiging vormen 
voor de technische staat van een de onderzochte gebouwen. Dit zijn de constructiewijze met 
roestend ijzer in het metselwerk en het rottende houtwerk door langdurige lekkage. In een aantal 
gebouwen is sprake van scheuren in het metselwerk en kan asbest in de windveren of de gebruikte 
platen zitten. Om deze redenen is een herinrichting en/of reconstructie van de gebouwen en het 
terrein een vereiste. 

In onderdeel 7B van Bijlage 5 wordt bovendien aangegeven dat een aantal gebouwen in de huidige 
staat geen mogelijkheden biedt voor omvorming o.a. wegens volume, doorsnede en stramien en 
dat sloop of een flinke ingreep een oplossing biedt. Uit het rapport van Rothuizen (2017) blijkt 
tevens dat voor toekomstige woningbouw (of vergelijkbare nieuwe functies) geldt dat deze 
functies vragen om meer lucht en licht en daarmee een zware ingreep in het gebouw met zich 
meebrengen. De gebouwen in hun huidige omvang lijken het meest geschikt voor bedrijvigheid 
(waarvoor het  destijds ook gebouwd is), opslag of gedeeltes voor een museale functie. Hier is in 
Goirle geen behoefte aan (zie ook onderbouwing onder Hoofdstuk 4), waardoor voor woningbouw 
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(en of herinrichting van dit gebied) een resolute aanpak aan de gebouwen nodig is om dit te 
bewerkstelligen. 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de plaatselijke gebouwen in het 
plangebied niet (volledig) in de huidige staat behouden kunnen blijven. En dat het 
onoverkoombaar is om middels wezenlijke ingrepen en/of sloop van de gebouwen een nieuw 
hedendaags heringericht gebied te realiseren inclusief functies die anders zijn dan bedrijvigheid. 

Voor de gierzwaluwverblijfplaats die in het kantoorpand aanwezig is, geldt dat na afronding van 
de herinrichting, in het nieuwe woongebied ook aanvullende verblijfplaatsen beschikbaar komen; 
zie ook het Hoofdstuk over de mitigerende maatregelen. 

Geconcludeerd kan worden dat er gezien bovengenoemde aspecten, voor de inrichting van het 
terrein van Van Puijenbroek (o.a. woongedeelte) geen reële inrichtings-alternatieven mogelijk zijn 
die in geen of minder schadelijke effecten resulteren voor de gierzwaluw. Tijdens de uitvoering van 
het project wordt zorgvuldig omgegaan met de gierzwaluw. Zo zal de locatie van het nest niet 
permanent verdwijnen als geschikte broedlocatie en worden aanvullende nestplaatsen voorzien, 
waardoor de tijdelijke negatieve effecten minimaal zijn.  

Welke alternatieve werkwijze heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve 
werkwijzen niet mogelijk zijn: 

De werkwijze van de sloop/renovatie en herinrichting zal aangepast worden aan de aanwezigheid 
van de verblijfplaats van de gierzwaluw (tevens voor de overige soorten: gewone dwergvleermuis, 
bosbeekjuffer, steenmarter en wezel). Dat wil bijvoorbeeld voor de gierzwaluw zeggen dat de 
bestaande verblijfplaats voorafgaand aan de ontwikkelingen in het gebied (en voordat de soort in 
Nederland aankomt) en na de plaatsing van ruim voldoende alternatieven in de omgeving, eerst 
ongeschikt gemaakt wordt voordat begonnen wordt met de herinrichting. Daarnaast vindt een 
ecologische controle plaats voor aanvang van de werkzaamheden om te waarborgen dat de 
werkzaamheden geen schadelijke effecten hebben op de gierzwaluw. Zie hierbij ook de 
maatregelen beschreven in Hoofdstuk 6.  

Een alternatieve werkwijze die minder schadelijke effecten heeft op de gierzwaluw is niet aan de 
orde. De soort wordt mogelijk enkel ‘verstoord’ doordat de soort moet uitwijken naar een nieuwe 
verblijfplaats. 

Welke alternatieve planning heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren 
tijdens de kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom een andere periode niet mogelijk 
is: 
Het is onwaarschijnlijk dat alle werkzaamheden in de deellocatie Rode ontwikkelingen (door de 
aard en omvang) allemaal uitgevoerd en afgerond kunnen zijn in de periode dat de gierzwaluw niet 
in Nederland aanwezig is (en buiten de kritische periodes van de overige aanwezige beschermde 
soorten). Enige verstoring is daardoor niet te voorkomen. Er zal echter gezorgd worden dat de 
verstoring die kan ontstaan, minimaal en niet wezenlijk zal zijn. Dit wordt gedaan door de 
werkzaamheden die specifiek aan de voor de soorten essentiële biotopen moeten worden 
uitgevoerd, uitgevoerd worden buiten de kwetsbare periode. De planning van de werkzaamheden 
aan het kantoorpand (en de overige werkzaamheden aan biotopen die essentieel zijn voor 
beschermde soorten) zijn aangepast aan de gewenningsperiode van de aanwezige soorten en aan 
de minst kwetsbare periode. Er wordt in het algemeen pas gestart met de werkzaamheden nadat 
de tijdelijke mitigerende maatregelen zijn getroffen, voldaan is aan de gewenningsperiode, de 
bestaande verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt zijn en er geen dieren meer aanwezig zijn.  
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Voor de gierzwaluw geldt dat de verblijfplaats buiten de kwetsbare periode van de soort (in de 
periode september - half april), ongeschikt gemaakt zal worden.  

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning van werkzaamheden wordt schade aan de 
gierzwaluw (naast bosbeekjuffer, gewone dwergvleermuis, wezel en overige soorten) zoveel als 
mogelijk voorkomen. 
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6 Mitigatie 

6.1 Worden er maatregelen getroffen die het effect van uw initiatief op een of 
meerder soorten verzachten? 

Ja, zowel voorafgaand aan de werkzaamheden, tijdens de werkzaamheden en na afronding van de 
werkzaamheden (in de permanente situatie) worden maatregelen getroffen. Bijlage 6 is een totaal 
overzicht gegeven van alle stappen en maatregelen die in de tijd genomen worden voor onder 
andere de gierzwaluw. In dit overzicht zijn ook de stappen aangegeven die uitgevoerd worden voor 
de overige soorten. 

6.2 Mitigerende maatregelen 

Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen, die de effecten van het initiatief op de 
soort verzachten of voorkomen. Maak hierbij onderscheid tussen maatregelen die bewezen 
effectief zijn en maatregelen waarvan niet met 100% zekerheid vast staat dat deze effectief zijn. 

6.2.1 Gierzwaluw 

Voor de maatregelen is het Kennisdocument van de gierzwaluw (BIJ12, 2017) als uitgangspunt 

gebruikt. 

6.2.1.1 Maatregelen voorafgaand 

Aanbieden alternatieve verblijfplaatsen 

Een permanente of tijdelijke achteruitgang van de functionaliteit van een nestplaats van de 

gierzwaluw is niet toegestaan. Aangezien het mogelijk is dat de verblijfplaats (en daarbij de 

gierzwaluw) verstoord kan worden tijdens de werkzaamheden in het plangebied, wordt de 

verblijfplaats ongeschikt gemaakt. Alvorens dit gaat gebeuren (naar schatting in het najaar van 

2020 of de winterperiode 2020-2021), moeten er alternatieve verblijfplaatsen aangeboden 

worden. Hier is in mei 2019, alvast voorafgaand aan de uitkomsten van het soortspecifieke 

onderzoek, op geanticipeerd. 

In mei 2019 zijn een veelvoud aan alternatieve nestkasten aan de Bergstraat 36 aangeboden. Deze 

locatie ligt op 100 meter afstand ten oosten van het kantoorpand. In Figuur 6.1 is de locatie 

weergegeven. Op de locatie zijn 36 nestkasten van de gierzwaluw aangeboden onder de nokgevel. 

De nestkasten bettreffen duurzame kasten die onbewerkt zijn. De kasten zijn gemaakt aan de hand 

van de eisen die gelden voor de gierzwaluwnestkasten (zoals de invliegopening dichtbij de bodem 

van de kast en dat er een donkere hoek is in de kast).  

De oriëntatie van de kasten is gelijk aan de huidige verblijfplaats (noordwest). Tevens zijn de kasten 

op een vergelijkbare hoogte gehangen en ook onder de nok van het dak.  

De gierzwaluwen kunnen tijdens hun verblijf in Nederland in 2019 kennis maken met de 

alternatieve verblijfplaatsen. Ook in 2020 is dit tijdens het broedseizoen mogelijk. Zodoende is er 

voldoende gewenningstijd voor de gierzwaluwen om bekend te raken met alternatieve 

nestmogelijkheden.  
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Figuur 6-1. Locatie (boven) en weergave (onder) van de aangeboden gierzwaluwkasten in de omgeving van 

het plangebied (buiten de verstoringszone).
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Ongeschikt maken verblijfplaats 

Voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt de huidige verblijfplaats ongeschikt gemaakt door ze 

tijdig dicht te maken: 

 Het ongeschikt maken vindt buiten de broedperiode plaats en nadat de gierzwaluw 

vertrokken is uit Nederland: in de periode oktober – maart; 

 Alle openingen onder dakgoten en eventuele andere hoge kieren worden in het 

kantoorgebouw afgedekt;  

 De maatregelen worden begeleid door een ter zake kundige ecoloog. 

6.2.1.2 Maatregelen tijdens werkzaamheden 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen: 

 In stand houden van de functionaliteit van de nieuwe voorzieningen (geen steigers, 
doeken, folie etc. voor in-en uitvliegopeningen plaatsen, geen additionele verlichting 
schijnen etc.; 

 Ongeschikt houden van het plangebied als nestgelegenheid voor broedvogels en 
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Dit zal onder meer onder begeleiding van een 
deskundig ecoloog gebeuren. 

6.2.1.3 Maatregelen nieuwe situatie 

Permanente voorzieningen 

 Bij de nieuwbouw is het van belang om vervangende voorzieningen beschikbaar te 

hebben die permanent het aanbod en functioneren van een verblijfplaats blijft 

garanderen. In de nieuwbouw wordr een aantal kasten (ca. 8 á 12) ingemetseld. Deze 

worden geïntegreerd in de nieuwbouw die in de plaats komt van de huidige woningen ter 

plaatse. Zie Figuur 6-2. Ze worden geclusterd aangeboden. 

 Deze nieuwe verblijfplaatsen komen op het noord/noordoosten op minimaal vier meter 

hoogte en met een vrije aanvliegroute.  

 De nieuwe verblijfplaatsen worden aangeboden in de vorm van ingebouwde en duurzame 

gierzwaluwnestkasten (bijvoorbeeld type IB GZ 04 Inbouwsteen Gierzwaluw). Deze kasten 

zijn direct functioneel. 

De aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen in de bestaande gebouwen in de omgeving, de 

tijdelijk aangeboden verblijfplaatsen (de kasten) en de permanente voorzieningen in het 

heringerichte plangebied zorgen ervoor dat in het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort er 

te allen tijde voldoende verblijfplaatsen aanwezig zijn. 
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Figuur 6-2. Aanduiding te realiseren verblijfplaatsen voor de gierzwaluw in de nieuwbouw (sterren).
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Tabel 6.1. Overzicht planning in relatie tot de aanwezige verblijfplaats van de gierzwaluw. 

Gierzwaluw 2019 2020 2021 
Stappen rondom mitigatie J F M A M J Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec J F M A M

Aanbieden alternatieve 
verblijfplaatsen 

Gewenningsperiode 

Geen werkzaamheden mogelijk 
aan broedplaats  

* * * * * * *

Ongeschikt maken nestplaats 

Sloop bebouwing/herinrichten 
bebouwing 

Start nieuwbouw en inrichting 
stedelijk gebied 

* Geen werkzaamheden mogelijk indien in de voorgaande winter de verblijfplaats niet ongeschikt gemaakt is. Indien de nestplaats reeds ongeschikt is gemaakt (met het in bezit zijn van een ontheffing) dan kunnen in deze periode ook 

werkzaamheden plaatsvinden.
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6.2.2 Zorgvuldig handelen en algemene zorgplicht 

Door de mitigerende maatregelen (onder andere periode van uitvoering, werkwijze en het 
aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), wordt invulling gegeven aan het zorgvuldig handelen 
en de algemene zorgplicht.  

Daarnaast wordt voorkomen dat individuen gedood worden door de verblijfplaatsen van de 
soorten ruim voorafgaand aan de werkzaamheden (na instemming ecoloog) ongeschikt te maken 
voor de soort en vrij te verklaren. Zo wordt voldaan aan de zorgplicht en de verstoring tot een 
minimum beperkt.  

Er wordt voor de realisatiefase een ecologisch werkprotocol opgesteld met daarin de voorschriften 
vanuit de ontheffing. In het werkprotocol wordt voor de beschermde soorten en algemene 
soortgroepen aangegeven welke handelingen juist wel of niet moeten worden uitgevoerd om geen 
verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming te overtreden. Tevens wordt 
aangegeven hoe onnodige schade aan soorten voorkomen kan worden (voortkomend vanuit de 
zorgplicht). Het werkprotocol wordt met de ontwikkelaar afgestemd en zijn verantwoordelijkheid 
gemaakt. Het protocol is hierdoor een werkbaar product en bij alle direct betrokken bekend.  

Hiernaast vindt ecologische begeleiding plaats. 
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7 (Gunstige) staat van instandhouding van de 
betreffende soorten 
Motiveer hieronder per soort op welke wijze wordt voldaan aan genoemde voorwaarde. Soorten 
(habitatrichtlijn, Bonn, Bern en andere beschermde soorten); Onderbouwing dat er geen afbreuk 
wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebieden in een gunstige staat van instandhouding laten voortbestaan. 

7.1 Gierzwaluw 

7.1.1 Huidige staat van instandhouding /trend 

Sinds 2007 wordt een lichte afname in aantallen gierzwaluwen vastgesteld. Een mogelijke oorzaak 
hiervan is de renovatie en nieuwbouw projecten waardoor het aantal geschikte nestplaatsen 
afneemt (BIJ12, 2017a). Desondanks beoordeelt SOVON de staat van instandhouding van de 
gierzwaluw als broedvogel in Nederland als gunstig omdat de gierzwaluw zowel een gunstige 
verspreiding kent als een gunstig (toekomstig) leefgebied (zie Figuur 7.1 en 7.1a). Zoals blijkt uit de 
NDFF waarnemingen komt de gierzwaluw wijd verspreid voor in de omgeving van Goirle (zie ook 
Figuur 7.2). 

In vrijwel ieder stedelijk gebied komen gierzwaluwen voor. Derhalve is de verwachting dat in een grote 
stedelijke omgeving als Goirle, aansluitend op Tilburg sprake is van een robuuste populatie 
gierzwaluwen. Dit wordt ook bevestigd door de NDFF, waar de laatste 10 jaar veel waarnemingen door 
derden zijn ingevoerd. Ook is de verwachting dat ten noordoosten van het plangebied een 
broedpopulatie aanwezig is. Hier zijn tijdens het soortspecifieke onderzoek laagvliegende gierzwaluwen 
waargenomen. Laagvliegende exemplaren duiden erop dat er in dat gebied broedlocaties aanwezig zijn. 

Figuur 7.1. Beoordeling Staat van Instandhouding van de gierzwaluw. Bron: www.SOVON.nl. 

Figuur 7.1a. Broeddichtheid Gierzwaluw in Nederland over de periode 1998-2000 en nabij Goirle.

Goirle
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7.1.2 Functies plangebied 

De gierzwaluw is enkel van eind april tot augustus in Nederland aanwezig. In deze periode heeft 
het plangebied enkel een functie tijdens het broedseizoen van de soort. De soort is daarnaast 
enkel in de lucht aanwezig, waardoor het plangebied geen andere functies vervult dan die tijdens 
het broedseizoen.  

7.1.3 Effecten werkzaamheden op GsvI 

Het plangebied ligt in een stedelijke omgeving; een optimaal biotoop voor de soort. Buiten het 
plangebied zijn alternatieve verblijfplaatsen voor de soort aanwezig. Zo zijn tijdens het 
soortspecifieke onderzoek veel gierzwaluwen laag vliegend waargenomen ten noordoosten van 
het plangebied. Derhalve is de verwachting dat in een stedelijke omgeving als Goirle/Tilburg sprake 
is van een robuuste populatie gierzwaluwen die zich ook buiten het plangebied bevinden. Na 
afloop van de werkzaamheden komen bovendien een veelvoud aan alternatieve verblijfplaatsen 
terug voor de soort. Deze worden hoog in de woningen in het plangebied aangeboden en voldoen 
aan de nest-eisen die gierzwaluwen stellen aan hun nestplaats. Een tijdelijke verstoring van één 
nestplaats zal zodoende geen wezenlijk en langdurig effect hebben op de gunstige staat van 
instandhouding op soortniveau.  

Concluderend kan gesteld worden dat als gevolg van de werkzaamheden in het plangebied er geen 
aantasting plaatsvindt van de gunstige staat van instandhouding. Dit mede gezien: 

- De afwezigheid van essentieel leefgebied dat permanent aangetast wordt door de 

werkzaamheden (verblijfplaats wordt tijdelijk verstoord, maar die zijn in meervoud 

gemitigeerd in de directe omgeving en later in meervoud in het plangebied zelf); 

- Geen verstoring van het foerageergebied van de soort; 

- Het natuurlijk verspreidingsgebied wordt niet kleiner en dit gaat het ook niet worden; 

- Er blijft een voldoende groot leefgebied voor de soort bestaan om de populatie 

gierzwaluw op lange termijn in stand te houden; 

- De uitwijkmogelijkheden; er zijn voldoende alternatieven beschikbaar in het leefgebied 

van de populatie en er worden alternatieven aangeboden (tijdelijk en permanent). 

De tijdelijke en permanente mitigerende maatregelen zijn uitgebreider aangegeven in hoofdstuk 
6. 
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Bijlage 1: Stedenbouwkundige plankaart  

Kuiper Compagnion, 2019 



Uitwerking visie Zuidrand tot een
stedenbouwkundig plan

Plankaart  -  1:1.000 (A0)

Herontwikkeling locatie 
VAN PUIJENBROEK
ZUIDRAND GOIRLE 
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Bijlage 2: Risicoscan Wet natuurbescherming 

Antea Group. april 2019 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw en het terrein van Van Puijenbroek. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder 
teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse 
Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van 
Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de 
genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft 
de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting 
van de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand.  
 
Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van Van Puijenbroek; hierin zijn binnen dit (deel)gebied 
de begrenzingen van de rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de ‘Groen-blauwe zone’ 
aangegeven.  
 

 
Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. In het rode gebied is rondom de bebouwing de risicoscan uitgevoerd. De paarse arcering: 
verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe arcering: globaal gebied toekomstige 
Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone wordt in een later 
stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief.  

 
Voorliggende risicoscan gaat specifiek in op de risicoscan die is uitgevoerd rondom de bebouwing 
binnen het fabrieksterrein (binnen het rood gearceerde terrein weergegeven in Figuur 1.1; zie ook 
Figuur 1.2 voor dit gebied). 
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1.1.1 Kader  

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier een van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets voor het plangebied Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab).  
 
De Natuurtoets ter plaatse van het fabrieksterrein is echter in 2015 uitgevoerd (Antea Group, 
2015). In deze toets is het voornemen getoetst aan de toentertijd geldende natuurwetgeving, 
namelijk de Flora- en faunawet. Per 1 januari 2017 is echter de Wet natuurbescherming (Wnb) in 
werking getreden. Deze wet heeft onder andere de Flora- en faunawet vervangen. Mogelijk heeft 
de wetswijziging invloed op de conclusies van de eerder opgestelde Natuurtoets. Om deze reden 
dient deze Natuurtoets geactualiseerd te worden aan de nu geldende wetgeving. Er dient 
beoordeeld te worden of eventueel in de Wet natuurbescherming beschermde soorten leefgebied 
hebben binnen het fabrieksterrein. Ten behoeve hiervan dient een inventarisatie uitgevoerd te 
worden op eventuele veranderingen in beschermde natuurwaarden binnen het fabrieksterrein. 
Voorliggende Risicoscan Wet natuurbescherming geeft een uiteenzetting van de inventarisatie. 
Onderstaand (zie Figuur 1.2) is het gebied aangegeven waar de risicoscan is uitgevoerd en waar 
voorliggend document betrekking op heeft.  
 

 
Figuur 1.2: Onderzocht gebied ten behoeve van de risicoscan Wet natuurbescherming. (Bron ondergrond: 
Globespotter). 
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1.2 Methode 

De inventarisatie van eventuele veranderingen in beschermde natuurwaarden is opgesplitst in 
twee delen. In het eerste deel wordt gekeken naar nieuwe bekende natuurwaarden in de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Het tweede deel bestaat uit een inventarisatie 
middels een terreinbezoek. 
 
De resultaten van de inventarisatie zijn als volgt beschreven in deze rapportage: 
 

 In hoofdstuk 2 wordt op basis van NDFF en voorgaande onderzoeken bekeken of er de 
afgelopen jaren (nieuwe) beschermde soorten gemeld zijn binnen het plangebied en de 
directe omgeving.  

 In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een terreinbezoek waarbij wordt 
beschreven of nieuwe soorten aangetroffen zijn, of dat deze te verwachten zijn. 

 In hoofdstuk 4 wordt beschreven of nieuw beschermde soorten zijn aangetroffen en wat 
eventuele benodigde vervolgstappen zijn in relatie tot de geplande ontwikkeling van het 
plangebied. 
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2 Bureaustudie 

Uit de voorgaande onderzoeken blijkt dat de volgende door de Wet natuurbescherming 
beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn: 
 

 Kerkuil (roestplaats); 

 Vleermuizen (verschillende verblijfplaatsen); 

 Steenmarter (verblijfplaats); 

 Wezel (vermoedelijke verblijfplaats). 
 
Buiten het plangebied (maar in de omgeving) zijn aanwezig: 
 

 Bosbeekjuffer; 

 Bunzing; 

 Vinpootsalamander; 

 Eekhoorn. 
 
In NDFF is gekeken of er de afgelopen 3 jaar nieuwe (in het kader van de Wet 
natuurbescherming; Wnb) beschermde soorten gemeld zijn in het plangebied of de directe 
omgeving. Ook is gekeken of er binnen dit zoekgebied nieuwe waarnemingen zijn gedaan van 
soorten die zowel in het kader van de Flora- en faunawet als de Wet natuurbescherming 
beschermd zijn (zoals bijvoorbeeld vogels met een jaarrond beschermd nest). 
 
Er zijn geen nieuwe zwaarder beschermde soorten gemeld in het plangebied. De enige melding in 
de directe omgeving betreft een bosbeekjuffer (beschermd in artikel 3.10 van de Wnb) net ten 
oosten van het plangebied langs de nieuwe Leij (zie Figuur 2.1 groene punt). Deze waarneming 
ligt buiten het plangebied. 
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Figuur 2.1. Waarnemingen beschermde soorten (groene stip) in en rond het plangebied (NDFF, 2019). 
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3 Terreinbezoek 

3.1 Methodiek 

Op maandag 25-03-2019 is een terreinbezoek uitgevoerd door een ecoloog van Antea Group. 
Tijdens dit terreinbezoek was het licht bewolkt, 10 graden Celsius en windkracht 4. Tijdens het 
bezoek zijn de gebouwen van binnen en buiten bekeken. Ook zijn de omliggende terreinen 
binnen de afrastering bekeken. 

3.2 Bevindingen  

Tijdens het terreinbezoek is gekeken naar de eerder geconstateerde soorten en is aanvullend 
bekeken of er nieuwe/andere beschermde soorten voor kunnen komen.  
 
Kerkuil 
Een aantal gebouwen op het terrein wordt net als voorgaande jaren door de kerkuil gebruikt als 
roestplaats (Antea Group, 2017b). Er is geen reden om aan te nemen dat de locatie in gebruik is 
genomen als nestlocatie. 
 
Vleermuizen 
In het plangebied zijn in het onderzoek van 2018 (bron) op verschillende plaatsen verblijfplaatsen 
van vleermuizen gevonden. Er hebben geen fysieke veranderingen op het terrein plaatsgevonden 
die invloed hebben op deze verblijven. Er is geen reden om aan te nemen dat er veranderingen 
hebben opgetreden in het gebruik van het plangebied en de gebouwen door vleermuizen. 
 
Marterachtigen (o.a. steenmarter en wezel) 
In het plangebied zijn buiten de gebouwen uitwerpselen van kleine marterachtigen aangetroffen. 
Van de wezel en steenmarter wordt verwacht dat de soort rondom de bebouwing op het 
fabrieksterrein een verblijfplaats heeft (Antea Group, 2017b). Er is geen reden om aan te nemen 
dat het hier gaat om sporen van andere dan de eerder aangetroffen wezel, bunzing en 
steenmarter. 
 
Huismus 
Net ten westen van het plangebied zijn tijdens het terreinbezoek huismussen gehoord. Het 
gebied waar de huismus is waargenomen is een kleinschalig terrein met veel wintergroene hoge 
planten dicht bij woningen die geschikt zijn als broedlocatie. In het plangebied zijn geen 
huismussen waargenomen. Ook in voorgaande onderzoeken zijn geen huismussen waargenomen 
in het plangebied. In het plangebied is geen tot zeer beperkt wintergroen aanwezig, zeker niet op 
het deel van het terrein met oudere (mogelijk voor huismus geschikte) gebouwen. Er is geen 
reden om aan te nemen dat in het plangebied nesten van huismussen aanwezig zijn. 
 
Gierzwaluw 
Er zijn mogelijk geschikte nestlocaties voor de gierzwaluw in het plangebied aanwezig.  
 
Overige soorten 
Er is geen reden om aan te nemen dat andere zwaarder beschermde soorten gebruik maken van 
het plangebied. Een uitgebreide onderbouwing hier van is opgenomen in Antea Group, 2017a en 
2017b. 
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Op Figuur 3.1 is een impressie weergegeven van een aantal bevindingen van het terreinbezoek. 
 

 
Figuur 3.1. Links boven: braakballen kerkuil, rechts boven: uitwerpsel marterachtige, links onder: nestkasten 
vleermuizen. 
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4 Conclusies 

Er is de afgelopen jaren al veel natuuronderzoek uitgevoerd in het plangebied. De conclusies uit 
deze onderzoeken staan aan de hand van de voorliggende uitgevoerde risicoscan nog steeds 
overeind. Er zijn geen in het kader van de Wet natuurbescherming nieuw beschermde soorten 
aangetroffen in het plangebied en deze worden ook niet verwacht. Wel kan de gierzwaluw (soort 
met een jaarrond beschermd nest) in het plangebied verwacht worden.  
 
In het plangebied zijn de volgende door de Wet natuurbescherming beschermde soorten 
aanwezig: 
 

 Kerkuil (roestplaats); 

 Vleermuizen (verschillende verblijfplaatsen); 

 Steenmarter (verblijfplaats); 

 Wezel (vermoedelijke verblijfplaats). 
Effecten op deze soorten zijn in separate documenten beschreven (Antea Group, 2017b en 2019). 
 
In het plangebied wordt op basis van de risicoscan de volgende door de Wet natuurbescherming 
beschermde soort verwacht: 

 Gierzwaluw 
 

Geadviseerd wordt om in de periode mei – juli onderzoek naar deze soort uit te voeren conform 
de richtlijnen uit het kennisdocument Gierzwaluw (BIJ2, 2017).  Indien daadwerkelijk beschermde 
verblijfplaatsen aanwezig zijn in het plangebied en deze worden aangetast, dan is dit in 
overtreding met de Wet natuurbescherming.  
 
Buiten het plangebied (maar in de omgeving) zijn aanwezig: 
 

 Bosbeekjuffer; 

 Vinpootsalamander; 

 Bunzing; 

 Eekhoorn. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw en het terrein van Van Puijenbroek. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder 
teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse 
Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van 
Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de 
genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft 
de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting 
van de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand. Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van Van Puijenbroek; hierin 
zijn binnen dit (deel)gebied de begrenzingen van de rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in 
de ‘Groen-blauwe zone’ aangegeven.  

Voorliggend nader onderzoek gaat specifiek in op het gierzwaluwonderzoek dat in 2019 is 
uitgevoerd rondom de bebouwing binnen het fabrieksterrein (binnen het rood gearceerde terrein 
weergegeven in Figuur 1.1; zie ook Figuur 4.1 voor dit gebied).  

Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. In het rode gebied is rondom de bebouwing in 2019 onderzoek gedaan naar gierzwaluwen. 
De paarse arcering: verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe arcering: globaal 
gebied toekomstige Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone 
wordt in een later stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur 
indicatief.
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1.1.1 Kader  

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier één van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets en een Risicoscan voor 
het plangebied Van Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab; 2019). Uit de 
risicoscan is naar voren gekomen dat het plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van 
Puijenbroek) mogelijk broedlocaties bevat van gierzwaluwen. Gierzwaluwen zijn beschermd in het 
kader van de Wet natuurbescherming, hebben een jaarrond beschermd nest (ze staan vermeld op 
de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten’, LNV 2009) en staan vermeld in artikel 3.1.  

Indien het plangebied nesten bevat van gierzwaluwen dan heeft de ruimtelijke ingreep mogelijk 
consequenties voor deze soort en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming overtreden. Om deze reden is geadviseerd om een nader onderzoek uit te 
voeren naar de functionaliteit van het plangebied voor de gierzwaluw. In voorliggende rapportage 
zijn de resultaten van het nader onderzoek beschreven.  

In Figuur 4.1 is het gebied aangegeven waar in 2019 onderzoek is uitgevoerd en waar voorliggend 
document betrekking op heeft.  

1.2 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het inzichtelijk maken van de resultaten van het nader 
onderzoek gierzwaluw, of verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden 
en of er een noodzaak is tot het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming – 
onderdeel soorten.  

1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgezet: 
 Allereerst wordt in Hoofdstuk 2 het voornemen beschreven. 
 In Hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming – 

soortbescherming beschreven. Hier wordt aan getoetst in voorliggend document. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de methodiek van het gierzwaluwonderzoek. 
 In Hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 
 In Hoofdstuk 6 vindt de toetsing en beoordeling plaats van de in Hoofdstuk 5 

gepresenteerde bevindingen.   
 Hoofdstuk 7 geeft de conclusies. 
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2 Voornemen 

Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Hierbij ligt de focus op de deellocatie van het fabrieksterrein; de ‘Rode ontwikkelingen’. Deellocatie 
‘Rode ontwikkelingen’ behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied relevant 
voor voorliggend document is in Figuur 1.2 rood omkaderd. 

2.1 Ontwikkeling 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren 
en natuur samen gaan. Zie ook Figuur 2.1 voor een impressie van de toekomstige stedelijke 
inrichting (visie tekening). 

Voor deze locatie is een theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 
Voor de ontwikkeling wordt een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Een aantal 
monumentale gebouwen en voorgevels blijft behouden. De monumentale gebouwen op het 
voormalige fabrieksterrein worden intern omgebouwd tot kantoren, lokale bedrijvigheid en/of 
woningen (zie Figuur 2.2). De herontwikkeling op de stedelijke locatie wordt in één keer 
uitgevoerd. De huidige bebouwing wordt geamoveerd en het gebied wordt in één keer 
gerealiseerd. Daarnaast wordt de Leij verlegd (binnen de Groen blauwe-zone). Vervolgens wordt 
de omgeving ingericht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied.   

Figuur 2.1: Globale impressie 
stedelijke inrichting (rood 
omkaderd)(Bron: 
Kuipercompagnons, 8-10-
2018).
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Figuur 2.2: De te behouden en intern aan te passen gebouwen zijn rood omkaderd (Bron: Kuipercompagnons, 

8-10-2018). Paars zijn de gebouwen omkaderd waarvan enkel de gevel behouden blijft.
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3 Wettelijk kader 

3.1 Algemeen 

In de voorliggende toetsing wordt ingegaan op de bescherming van gierzwaluwen verankerd in de 
Wet natuurbescherming. Hier zal in Hoofdstuk 6 aan getoetst worden. 

3.2 Wnb - soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief Bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

Gierzwaluwen zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Hieronder worden de 
verbodsbepalingen uit de Wnb behorende bij dit artikel uiteengezet.  

3.2.1 Gierzwaluw: soorten van de Vogelrichtlijn 

Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Voor een 
aantal vogelsoorten geldt dit laatste verbod niet indien de storing niet van wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt. Onderstaand staan de 
verbodsbepalingen uit de Wnb uiteengezet. 

Het nest van de gierzwaluw is – in tegenstelling tot vele andere nesten – het hele jaar beschermd. 
De gierzwaluw staat vermeld op de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelsoorten’
(LNV, 2009). Middels categorieën wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarrond beschermde 
nesten (categorie 1 t/m 4). De gierzwaluw behoort tot categorie 2: koloniebroeders. Deze nesten 
zijn het hele jaar (en dus niet alleen tijdens het broedseizoen) beschermd aangezien 
koloniebroeders elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast en 
afhankelijk van bebouwing zijn.  

Artikel 3.1 Wet natuurbescherming (Vogelrichtlijn)
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. 
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3.2.2 Ontheffingsplicht 

Indien bij het voornemen een nest wordt aangetast dat jaarrond beschermd is en de effecten niet 
volledig gemitigeerd kunnen worden, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden bij het 
bevoegd gezag. In dit geval de provincie Nood-Brabant. Om bij voorliggend voornemen inzichtelijk 
te krijgen of dit aan de orde is, is voorliggend onderzoek uitgevoerd. De ‘grond’ waarop een 
ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie (1-3). Voor de gierzwaluw staat de mogelijke 
ontheffingsgronden vermeld in artikel 3.3 van de Wnb.   

3.2.3 Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in 
dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. 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. Wanneer dergelijke 
handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid 
kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er 
dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om 
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor 
elke soort en elk individu in Nederland. 
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4 Methode 

Met betrekking tot het onderzoek naar de gierzwaluw is gewerkt volgens de methode zoals die is 
omschreven in het kennisdocument “Gierzwaluw” (BIJ12, 2017). Voor het inventariseren van de 
gierzwaluw zijn in de periode 15 mei – 15 juli 2019 drie veldbezoeken uitgevoerd met 
tussenliggende periodes van minimaal 10 dagen (zie Tabel 4.1). Eén bezoek heeft plaatsgevonden 
tussen 20 juni en 7 juli (wanneer de jongen aanwezig zijn). De inventarisaties bestonden uit 
avondronden tijdens rustige weersomstandigheden, vanaf twee uur voor zonsondergang tot 
zonsondergang. Deze bezoeken zijn respectievelijk door één en twee keer door twee ecologen 
van Antea Group uitgevoerd. Hierdoor is over het hele terrein een goed beeld verkregen van de 
aanwezigheid voor gierzwaluwen.  

Tabel 4.1. Data terreinbezoeken en omstandigheden. 

Datum Tijd Weer 

20-05-2019 19:30 – 21:30 17 graden Celsius bewolkt, windkracht 3 

17-06-2019 20:00 – 22:00 25 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 2 

01-07-2019 20:00-22:15 17 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 3 

Onderstaand (Figuur 4.1) is het gebied aangegeven waar in 2019 onderzoek is uitgevoerd en waar 
voorliggend document betrekking op heeft. Tijdens het onderzoek lag de focus op de oudere 
panden. De nieuwe en gerenoveerde fabriekshallen (rood gearceerd in het figuur) voldoen niet 
aan de biotoopeisen die de gierzwaluw aan zijn nestlocatie stelt. Er zijn geen kieren en/of holtes 
aanwezig waar de soort in kan broeden. Tijdens de inventarisatie is er telkens voor gezorgd dat de 
relevante gebouwen duidelijk zichtbaar waren zodat er per avond een overzicht verkregen kon 
worden van het gebruik van het hele gebied. 

Figuur 4.1: Aanduiding onderzocht gebied in 2019. (Bron ondergrond: Globespotter, 2018). Het gearceerde 
gebied betreffen nieuwe gebouwen die geen geschikte nestplaatsen herbergen voor de gierzwaluw.  
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5 Resultaten 

Op basis van het nader onderzoek is in het plangebied het volgende vastgesteld: 

 één nestplaats van de gierzwaluw. 

De locatie bevindt zich aan de noordzijde van het fabrieksterrein, in het kantoorpand aan de 
Bergstraat. De locatie is in Figuur 5.1 aangegeven met een ster. Deze nestplaats werd tijdens 
ieder bezoek gebruikt door de gierzwaluw. De aanwezige (mest)sporen op die locatie duiden hier 
ook op.  

Tijdens de bezoeken zijn geen andere gierzwaluwen waargenomen die een binding hadden met 
het plangebied. Tijdens de bezoeken zijn maximaal drie gierzwaluwen waargenomen die laag 
over het gebied vlogen. Deze zijn niet invliegend waargenomen en de individuen vlogen door 
naar het gebied ten noordwesten van het plangebied. Mogelijk hebben deze (en andere 
gierzwaluwen die boven het plangebied vlogen) een binding met het gebied ten noordwesten (en 
op enige afstand) van het plangebied. Hier zijn in de woonwijk meerdere gierzwaluwen 
laagvliegend en ‘gierend’ waargenomen.  

Figuur 5.1: Locatie binnen het plangebied waar één nestplaats van de gierzwaluw is aangetroffen (ster; Bron 
ondergrond: Globespotter).
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6 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden bevindingen getoetst aan de Wet natuurbescherming en wordt ingegaan 
op de benodigde vervolgstappen ten aanzien van de Wet natuurbescherming.  

6.1 Effecten op de verblijfplaats 

In het kantoorgebouw aan de Bergstraat is één nestplaats van de gierzwaluw vastgesteld. De 
overige panden in het plangebied hebben geen essentiële waarde of functie voor gierzwaluwen. 
In het kader van de Wet natuurbescherming zijn gierzwaluwnesten beschermd (artikel 3.1 Wnb, 
jaarrond beschermd nest) en zijn bij effecten vervolgstappen aan de orde.  

Het pand waar de gierzwaluw in is vastgesteld zal naar waarschijnlijkheid intern aangepast worden 
en van functie veranderen (van kantoorfunctie naar bedrijvigheid en appartementen). De gevel 
blijft behouden. Momenteel is het nog onduidelijk wanneer er precies in het pand gewerkt wordt. 
Hierdoor is het niet onmogelijk dat er ook tijdens het broedseizoen gewerkt wordt en dat er dan 
verstoring kan plaatsvinden op de soort (door de verbouwingswerkzaamheden). Ook zijn er op het 
gehele bedrijventerrein voor een langere periode werkzaamheden aan de gang die rondom het 
kantoorpand voor een verstoorde zone kunnen zorgen. Effecten zijn hierdoor niet op voorhand uit 
te sluiten.  

6.2 Ontheffing aanvragen 

Als gevolg van de herinrichting van de locatie kan een in gebruik zijnde nest verstoord worden en 
zijn functie verliezen. Dit is een overtreding van artikel 3.1 (lid 2 en 4) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb 
(soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige 
staat van instandhouding te waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. 

In een separaat document wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan deze mitigatie. 
Tevens wordt een ontheffing aangevraagd.  
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7 Conclusies 

De opdrachtgever is voornemens om het plangebied ter hoogte van Bergstraat 50 te Goirle her in 
ter richten en de aanwezige bebouwing te slopen, te renoveren en/of te vernieuwen. Uit eerdere 
gegevens is gebleken dat er in het plangebied mogelijk nestplaatsen aanwezig zijn van 
gierzwaluwen. 

Het nest van de gierzwaluw is – in tegenstelling tot vele andere nesten – het hele jaar beschermd. 
De gierzwaluw staat vermeld op de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelsoorten’ (LNV, 
2009) en valt onder artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat ten aanzien van 
gierzwaluwen en hun nesten een aantal verbodsbepalingen is opgesteld. Om inzicht te krijgen in 
de effecten op gierzwaluwen als gevolg van de voorgenomen herontwikkeling binnen het 
plangebied, is in 2019 een nader onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke 
gebruik van het plangebied door de gierzwaluw.  

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er één nest van de gierzwaluw aanwezig is aan de 
rand van het plangebied. Het betreft een nest in het kantoorpand aan de Bergstraat.  

7.1 Ontheffing aanvragen 

De werkzaamheden die in het plangebied plaatsvinden kunnen in het worst case-scenario in het 
broedseizoen van de soort (april-augustus) leiden tot verstoring en functieverlies van het nest. 
Aangezien op voorhand niet uit te sluiten is dat een dergelijk effect optreedt (aangezien niet uit te 
sluiten is dat er gewerkt wordt in deze periode), is er mogelijk sprake van een overtreding van de 
Wet natuurbescherming (artikel 3.1 lid 2 en 4) en dient er uit voorzorg een ontheffing aangevraagd 
te worden. 

7.2 Maatregelen nemen 

In het kader van het behouden van de gunstige staat van instandhouding van de soort en in het 
kader van de zorgplicht dienen maatregelen genomen te worden. Deze bestaan veelal uit het 
aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen (tijdelijk en permanent) en uit het faseren van de 
werkzaamheden van het voornemen in ruimte en tijd.  

De uitwerking van de maatregelen vindt in separate documenten plaats en zal tevens onderdeel 
uitmaken van de ontheffingsaanvraag. 
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Samenvatting / conclusie 
 
In de notitie wordt allereerst inzichtelijk gemaakt wat de bouwruimte van de gemeente is voor de 
komende tien jaar en in hoeverre deze als is ingevuld op locaties waarvoor de plannen concreet zijn. 
Dit zijn locaties waarvoor al een bestemmingsplan of intentieovereenkomst is. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen 'Harde plancapaciteit', 'gebonden plancapaciteit' en 'vrije bouwruimte.  
Plannen in harde capaciteit:  

- Boschkens fase 4a, fase 5 en fase 6; 
- Heisteeg;  
- Basisschool de Vonder; 
- Dorpsplein Riel;  
- Individuele verzoeken / kleine locaties in kern Goirle en kern Riel;  

Plannen in gebonden capaciteit:  
- Locatie De Bocht; 
- Vonderstraat Riel;  
- Zuidrand;  
- Hoek Kloosterstraat-Thomas van Diessenstraat 
- Individuele verzoeken / kleine locaties in kern Goirle en kern Riel;  

 
In de regionale woningbouwafspraken is afgesproken dat maximaal 70% van de totale bouwopgave 
in harde capaciteit vast wordt gelegd. Om de risico's voor de gemeente te beperken is er daarnaast 
voor gekozen om maximaal 100% van de bouwopgave vast te leggen in harde en gebonden 
plancapaciteit samen. Van de ruimte die daarna over blijft kan 130% van de totale bouwopgave 
prioriteit krijgen, op basis van de aanname dat in de loop van de tijd plannen kunnen vertragen of 
vervallen. Het is noodzakelijk om meer plannen in ontwikkeling te hebben om te garanderen dat in 
de woonbehoefte kan worden voorzien. In cijfers ziet dit er op dit moment als volgt uit:  
 

Woningbouwopgave  905 

    

Harde capaciteit (incl. In aanbouw)  401 

gebonden capaciteit  264 

    

Restant te realiseren 240 

Restant bouwruimte (tot 130%) 312 

 
Daarna worden de potentiële  woningbouwlocaties (voor zover deze nu bekend zijn bij de gemeente) 
in beeld gebracht. Per locatie wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden die deze locaties heeft 
om te voorzien in de woonbehoefte. Ook wordt per locatie gekeken wat de stedenbouwkundige 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en wordt bekeken of met de ontwikkeling van de locaties 
andere beleidsdoelen kunnen worden bereikt. Dit alles is opgenomen in de notitie 'Toetsing aan de 
criteria van de Woonvisie'(bijlage 1).  
  
Om de afweging te maken welke potentiële  woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen, 3 
stappen gezet.  
Stap 1:  Kan op de potentiële  bouwlocatie worden voorzien in de woonbehoefte?  
  
Stap 2:  Past een ontwikkeling binnen de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame Stedenbouw?  
 
Stap 3: Zijn er andere beleidsdoelen waardoor de ontwikkeling van de locatie voor de gemeente van 
belang is?  
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Het doorlopen van deze stappen leidt tot de prioritering. Voorgesteld wordt om de komende tien 
jaar de volgende nieuwe locaties prioriteit te geven bij ontwikkeling:  

 

 Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat; 

 Boschkens fase 4 (gedeeltelijk);  

 Zuidrand (gedeeltelijk);  

 De Wildert Goirle;  

 Zorgcentrum Goirle;  

 Rabobank;  

 Vijf Bogen;  

 Kleine initiatieven kern Goirle en Riel.  
 
Tot slot worden in de notitie nog enkele criteria gegeven waaraan nieuwe initiatieven op basis van 
gemeentelijk beleid, sowieso moeten voldoen.  
De regionale woningbouwafspraken worden jaarlijks opnieuw gemaakt. Jaarlijks wordt daarvoor de 
bouwopgave opnieuw berekend op basis van de bevolkings-en woningbehoefteprognose van de 
provincie, waarbij de tienjaarsperiode een jaar opschuift. De gerealiseerde woningen van het 
afgelopen jaar worden in mindering gebracht, en de berekende groei van het aantal woningen voor 
het opvolgende jaar worden erbij opgeteld. Daarnaast vinden voortdurend ontwikkelingen plaats die 
van invloed zijn op de woonbehoefte, de woningmarkt en de ontwikkelingen in specifieke 
woningbouwontwikkelingen. Dit alles maakt dat ook de notitie prioritering jaarlijks geactualiseerd 
moet worden.   
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Inleiding 
 
Goirle kent veel potentiële  woningbouwlocaties, initiatieven en woningbouwplannen. Bij 
woningbouw heeft de gemeente ‘bouwen naar behoefte’ als uitgangspunt. In de provinciale 
bevolkings-en woonbehoefteprognose is de woningbouwopgave voor de gemeente Goirle berekend. 
De regionale woningbouwafspraken, die jaarlijks worden gemaakt, zijn gebaseerd op deze 
bouwopgave. De woningbouwmogelijkheden op de potentiële  locaties in de gemeente Goirle zijn 
groter dan de behoefte en de bouwruimte die hieruit voorkomt. Dit betekent dat de gemeente Goirle 
de mogelijkheid heeft om, die locaties prioriteit kan geven, waar het beste kan worden voorzien in de 
woonbehoefte en / of andere ambities of beleidsdoelen kunnen worden waargemaakt.  
 
In 2012 heeft de gemeente een prioriteringsnotitie vastgesteld waarin is vastgelegd welke potentiële  
woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen bij de uitvoering. Ook in die prioritering was ‘bouwen 
naar behoefte’ het uitgangspunt. In de afgelopen jaren is deze jaarlijks geactualiseerd waarbij een 
stand van zaken is gegeven van de voortgang in de geprioriteerde projecten. Sinds 2012 zijn de 
omstandigheden op de woningmarkt veranderd. De crisis op de woningmarkt lijkt ten einde en er 
wordt weer meer gebouwd. Regionale en landelijke ontwikkelingen zoals extramuralisering, 
leegstand, veranderingen op de financiële markten en in de arbeidsmarkt hebben invloed op de 
woningmarkt. Ook zijn in het afgelopen jaar de Woningwet en de Huisvestingswet gewijzigd. Al deze 
ontwikkelingen hebben effect op de woonbehoefte, de woningmarkt en dus op de vraag wat voor 
woningen, waar, gebouwd zouden moeten worden.  
In de Woonvisie 2015 heeft gemeente Goirle opnieuw besloten dat 'bouwen naar behoefte' 
uitgangspunt moet zijn bij nieuwbouwontwikkelingen. Op dit moment opnieuw afgewogen welke 
potentiële  woningbouwlocaties het meest geschikt zijn voor bouwen naar behoefte en / of prioriteit 
moeten krijgen voor het bereiken van andere doelen van de gemeente Goirle. In deze notitie voor is 
gekozen om met de kennis van nu te kijken welke projecten en locaties prioriteit zouden moeten 
krijgen voor het voorzien in de woonbehoefte voor de komende jaren. Hierbij zijn projecten die in de 
vorige ronde zijn geprioriteerd, maar waar in tussentijd geen verder ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden, opnieuw tegen het licht gehouden. Omdat de woningmarkt voortdurend in 
beweging is, zal deze notitie jaarlijks worden geactualiseerd.  
 
Onderzoeksvraag 
In deze notitie wordt antwoord gezocht op de vraag welke woningbouwlocaties in de komende jaren 
prioriteit moeten krijgen in het gemeentelijke woningbouwprogramma. Om te komen tot deze 
afweging en een prioritering te kunnen maken zijn in de Woonvisie gemeente Goirle 2015 de criteria, 
en de volgorde van deze criteria, vastgesteld waaraan de potentiële  locaties moeten worden 
getoetst. Het gaat daar bij om de volgende criteria:  

 

 Woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief)  

 Duurzaam ruimtegebruik 
- Leegstand; 
- Bestaand stedelijk gebied;  

 Nut en noodzaak van andere beleidsdoelen;  
 
De nu bekende potentiële  woningbouwlocaties worden gewogen op grond van deze criteria. Op 
basis hiervan wordt inzichtelijke welke locaties prioriteit moeten krijgen binnen de beperkte 
bouwruimte die de gemeente heeft.  
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1. Woonvisie gemeente Goirle 2015 
 
In december 2015 heeft de gemeente Goirle de Woonvisie 2015 vastgesteld. In deze visie heeft de 
gemeente haar ambities op het gebied van wonen vastgelegd. De Woonvisie is een afwegingskader 
voor beleidskeuzes en legt relaties tussen wonen en andere beleidsterreinen. Nieuwbouw wordt in 
de Woonvisie beschouwd als middel om doelen en ambities te bereiken en als middel om invulling te 
kunnen geven aan geconstateerde tekorten in de woningvoorraad. Het uitganspunt voor nieuwbouw 
is daarom 'bouwen naar behoefte'.  
Voor de afweging welke woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen binnen de beperkte 
bouwruimte die de gemeente heeft, is in de Woonvisie opgenomen dat de locatie moet worden 
getoetst aan de volgende criteria:  
 

 Wordt er op de locatie invulling gegeven aan een geconstateerde woonbehoefte (zowel 
kwantitatief als kwalitatief)?  
 

 Voldoet de locatie aan de uitgangspunten van de ladder van duurzame verstedelijking? 
- Is sprake van leegstand?  
- Gaat het om een ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied;  

 

 Is er vanwege andere beleidsdoelen nut en noodzaak om een locatie in ontwikkeling te 
nemen?  
(bijvoorbeeld: stedenbouw, cultuurhistorie, grondpositie en sturingsmogelijkheden, 
welzijnsdoelen).  

 
In de Woonvisie 2015 zijn ook andere doelen opgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en 
zorg en duurzaamheid, dit zijn uitgangspunten / randvoorwaarden bij alle ontwikkelingen. De 
gemeente wil een duurzame woningvoorraad. Duurzaamheid betekent daarbij niet alleen de wijze 
waarop de woningvoorraad het milieu belast, maar ook de bruikbaarheid van de woningvoorraad op 
de langere termijn. Voor de invulling van nieuwbouwlocaties betekent dit dat niet alleen moet 
worden gekeken naar de actuele woonbehoefte, maar ook naar de vraag in hoeverre de beoogde 
woning ook in de toekomst aansluit bij woonwensen en behoeften van woonconsumenten. Voor 
deze notitie worden deze doelen verder buiten beschouwing gelaten. Deze doelen gelden voor alle 
ontwikkelingen in deze notitie als randvoorwaarde bij verdere ontwikkeling. 
 
 
 

2. Bouwruimte  
 
Hoeveel woningen gemeente Goirle in de komende jaren mag bouwen wordt jaarlijks vastgelegd in 
de Regionale Woningbouwafspraken. Deze woningbouwafspraken zijn gebaseerd op de provinciale 
bevolkings-en woonbehoefte prognose die elke 4 jaar door de provincie wordt gemaakt.  
 
Algemene kaders  
Provinciale bevolkings-en woonbehoefteprognose  
De meest recente prognose is vastgesteld in oktober 2014. Voor de gemeente Goirle is voor de 
periode 2015-2024 een woningbouwopgave berekend van 775 woningen. Dit aantal is niet slechts 
gebaseerd op groei van het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente Goirle, maar houdt 
mede rekening met migratie of vestiging van inwoners vanuit de regio of elders. Toestroom van 
vluchtelingen maakt onderdeel uit van deze prognose. In de loop van 2016 zal de provincie een 
nieuwe prognose maken. Waarschijnlijk is deze prognose begin 2017 beschikbaar.  
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Bouwopgave vanuit de Regionale Woningbouwafspraken 
De regionale woningbouwafspraken worden jaarlijks vastgesteld in het Regionaal Ruimtelijk Overleg 
(RRO) Midden Brabant. De berekende woningbouwbehoefte uit de prognose van de provincie is het 
uitgangspunt. Naast invulling van deze behoefte zijn in 2009 sub-regionale afspraken gemaakt. 
Hierbij zijn tussen de gemeenten Tilburg, Dongen, Oisterwijk en Goirle afspraken gemaakt waarbij 
een deel van de woningbouwopgave van de gemeente Tilburg invulling krijgt in de andere gemeente. 
Voor Goirle betekende dit een ophoging van de aantallen met 300 woningen. Van deze 300 ‘extra’ 
woningen heeft de gemeente Goirle er inmiddels 170 gerealiseerd. De overige 130 woningen mogen 
nog tot 2019 worden gebouwd. Na 2019 vervallen deze sub regionale afspraken.  
 
Dit betekent dat de gemeente Goirle in de periode 2015-2024 in totaal 905 woningen mag 
opleveren.  
 
De regionale afspraken worden jaarlijks herijkt. Daarbij wordt steeds opnieuw de termijn een jaar 
opgeschoven. De woningen die inmiddels zijn opgeleverd tellen niet langer mee en de beoogde groei 
van de voorraad voor het eerstvolgende jaar komt er bij. Voor de jaren tot 2030-2014 wordt nog een 
woningbouwopgave voor de gemeente Goirle voorspeld al zal de groei van de woonbehoefte (aantal 
benodigde nieuwe woningen per jaar) gaan afnemen. De bouwruimte wordt daarom jaarlijks 
opnieuw berekend.  
 
Overige uitgangspunten vanuit de Regionale Woningbouwafspraken 
Naast de absolute aantallen, zijn in de woningbouwafspraken uitgangspunten opgenomen die voor 
de prioritering van de locaties van belang zijn. Het gaat daarbij om de volgende uitgangspunten:  

 In de tienjaarsperiode mag 100% van de totale bouwopgave worden gerealiseerd.  

 In de gemeentelijke bouwprogramma's wordt, om te voldoen aan de ladder van duurzame 
verstedelijking, flexibiliteit ingebouwd door maximaal 70% van de bouwopgave vast te 
leggen in harde plancapaciteit.  

 Gemeente mogen onderling programmaruimte uitwisselen op basis van kwalitatieve 
overwegingen. 

 Ruimte voor Ruimte woningen tellen niet mee in de afspraken.  

 Het programma wordt niet vooraf opgehoogd met sloop, maar dat wanneer binnen een 
ontwikkeling aantoonbaar is dat binnen het plan woningen worden gesloopt, het aantal 
terug te bouwen woningen niet wordt meegenomen in de woningbouwopgave'  

 Ook wanneer niet-zelfstandige woningen worden omgezet in zelfstandige woningen, wordt 
dit aantal terug te bouwen woningen niet wordt meegenomen in de woningbouwopgave; 

 Inbreiding (met name bij leegstand) gaat voor uitbreiding gaat.  
 

 
Definities  
 
Op basis van de beschreven uitgangpunten kan de bouwruimte die de gemeente Goirle dit moment 
nog heeft worden berekend. Daarbij moeten de volgende definities worden vastgesteld:  
 
Harde plancapaciteit 

Een plan wordt als ‘hard’ beschouwd op het moment dat er een concrete bouwtitel is in het 
bestemmingsplan of er met toepassing van een projectafwijkingsbesluit een 
omgevingsvergunning is afgegeven. Dit is het moment waarop de gemeente geen invloed 
meer heeft op de vraag of de woningen gebouwd worden. Als een aanvrager vergunning 
aanvraagt die hierin past, is de gemeente verplicht deze te verlenen.  

Gebonden plancapaciteit 
Er is sprake van gebonden plancapaciteit wanneer het college heeft besloten tot;  
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- het starten van de benodigde ruimtelijke procedure om woningbouw op deze 
locatie mogelijk te maken en / of;  

- het aangaan van een intentie overeenkomst voor ontwikkeling van de locatie.  
 
In deze categorie zijn de plannen opgenomen waarvoor de gemeente al vergaande 
onderhandelingen heeft gevoerd over de realisatie van woningen. Om die reden kan de gemeente 
niet meer vrijblijvend afzien of afwijken van de voorgenomen ontwikkelingen. Deze plannen kennen 
nog wel een mate van flexibiliteit. Er is ruimte voor onderhandeling en wijziging van de plannen. 
Hiermee kunnen bijvoorbeeld aanpassingen plaatsvinden als de woonbehoefte veranderd. Stoppen 
met deze plannen betekent over het algemeen dat dit voor de gemeente financiële consequenties 
heeft.  
 
Vrije bouwruimte 

De vrije bouwruimte is de ruimte die over is binnen de woningbouwafspraken nadat de 
harde plancapaciteit en de gebonden plancapaciteit zijn afgetrokken van de totale 
woningbouw opgave.  

 
De vrije bouwruimte is waar de prioriteringsnotitie voor bedoeld is. Door prioritering van de 
potentiële  woningbouwlocaties in de gemeente, kan worden afgewogen hoe op de beste manier 
deze vrije bouwruimte kan worden ingevuld op basis van de uitgangspunten van de Woonvisie.  
 
Berekening vrije bouwruimte gemeente Goirle 
Op basis van de eerder beschreven uitgangspunten en definities kan de vrije bouwruimte als volgt 
worden berekend.  
 
 Totale bouwruimte - harde plancapaciteit - gebonden capaciteit = vrije bouwruimte 
 
In de volgende tabel zijn de ontwikkelingen met aantallen op een rij gezet. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de aantallen zoals deze zijn opgenomen in de categorie 'harde plancapaciteit' niet 
meer wijzigen. Binnen de aantallen van de 'gebonden capaciteit' zijn de aantallen uit besluitvorming 
of een overeenkomst opgenomen. Mogelijk vinden in de toekomst nog wijzigingen plaats.  
 

Harde plancapaciteit   

    

Boschkens fase 4 a 80 

Boschkens fase 5 133 

Boschkens fase 6 122 

Heisteeg 36 

Dorpsplein Riel 10 

Basisschool De Vonder 5 

Individuele verzoeken / kleine locaties 15 

    

Totaal 401 

 

Gebonden capaciteit   

Locatie De Bocht (Boschkens fase 7) 15 

Vonderstraat Riel  17 

Zuidrand 190 

Hoek Kloosterstraat Th. van Diessenstr. 22 
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Individuele verzoeken / kleine locaties 20 

    

    

Totaal 264 

 
 
Conclusie:  
 

Woningbouwopgave  905 

    

Harde capaciteit (incl. In aanbouw)  401 

gebonden capaciteit  264 

    

Vrije bouwruimte 240 

 
 
Invulling en omzetting van beschikbare capaciteit  
Op basis van de regionale woningbouwafspraken, mag 70% van de totale bouwplannen worden 
omgezet in harde capaciteit. Maximaal 100% mag uiteindelijk worden gerealiseerd. Om geen 
(financiële) risico's te lopen, is het uitgangspunt dat het totaal van de harde en de gebonden 
capaciteit niet hoger is dan 100%.  
Voor dit moment betekent van gebonden capaciteit nog voor 233 woningen kan worden omgezet in 
harde capaciteit.  
Omdat in de loop der tijd plannen wijzigen, vertragen of zelfs komen te vervallen, is het van belang 
dat de gemeente voldoende plannen in onderzoek / ontwikkeling heeft om uiteindelijk te voldoen 
aan de bouwopgave. Om die reden moeten in de prioritering voor meer dan 100% van de 
bouwruimte plannen worden geprioriteerd en onderzocht. Om die reden wordt er voor gekozen om 
binnen de vrije bouwruimte tot 130 % van de bouwruimte plannen te prioriteren. Dit betekent er 
voor een totaal van 312 woningen prioriteit kan worden gegeven.  
 
Dynamiek  
De woningmarkt en woningbouwontwikkeling zijn voortdurend in ontwikkeling van vele factoren 
afhankelijk. Dit betekent dat deze prioritering een stand van zaken weergeeft, maar een dynamisch 
document is. Jaarlijks moet worden gekeken wat de stand van zaken is. Hierbij is van belang hoeveel 
woningen er zijn opgeleverd wat er binnen de plannen is veranderd ten aanzien van de capaciteit en 
welke nieuwe woonbehoefte en bouwopgave voor de dan geldende tienjaarperiode. Niet alleen 
kunnen plannen van gebonden capaciteit worden omgezet, maar er kan ook aanleiding zijn dat 
gebonden capaciteit niet langer gebonden is.  
 
 

3. Prioritering 
 
De conclusie uit het voorgaande is dat binnen de woningbouwopgave van de gemeente Goirle voor 
de komende 10 jaar, nog ruimte is voor 240 woningen. Aan 130% hiervan, 312 woningen, wordt 
prioriteit gegeven. Op dit moment kennen nog een groot aantal potentiële  woningbouwlocaties. 
Voor deze locaties is, op basis van onder andere, oppervlakte en woonmilieu, per locatie bekeken 
hoeveel woningen er in potentie zouden kunnen worden gebouwd. Een nadere motivatie hiervan 
treft u aan in de bijlage 1.  
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maximale 
capaciteit 

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Bergstraat   15 

Boschkens fase 4  118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Binnenhof Riel  30 

Van Gorp-de Boer Riel 23 

Transformatie gebied Riel Noor zuidzijde 163 

Transformatie gebied Riel Noor Noordzijde 92 

Dorpstraat Riel (Boerenschuur tuinmeubelen 20 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

    

Totaal  923 

 
Omdat het potentiële  aantal woningen (923) vele malen groter is dan de beschikbare bouwruimte 
(312), moeten de locaties aan de criteria uit de Woonvisie worden getoetst om op die manier een 
prioritering aan te brengen in deze locaties.  
 
Stap 1 
Kan op de potentiële  bouwlocatie worden voorzien in de woonbehoefte? 
Voor het antwoord op deze vraag zijn meerdere aspecten van belang. Er moet worden gekeken of op 
de locatie een woonmilieu kan worden gerealiseerd waaraan behoefte is, het van belang welke 
woningcategorieën worden gerealiseerd of kunnen worden gerealiseerd en welke woningtypen. In 
de bijlage wordt per locatie ingegaan op deze vragen.  
Woonbehoefte 
In de bijlage zijn zowel het Regionaal Woonbehoefte-onderzoek (incl. factsheets Goirle, kern Goirle 
en kern Riel) opgenomen als de Woonvisie gemeente Goirle 2015. Deze documenten gaan uitgebreid 
in op de Goirlese Woonbehoefte. Voor de prioritering van de woningbouwlocaties is een aantal 
algemene uitkomsten van het onderzoek van belang.  

 De belangrijkste conclusie is dat gevarieerd en gefaseerd gebouwd moet worden. Dit 
betekent dat om in de gemeente Goirle te bouwen naar behoefte, op meerdere locaties 
tegelijkertijd,  ontwikkelt moet worden. 

 Voor de grotere locaties betekent dit dat op de locaties zelf een duidelijke differentiatie en 
fasering moet worden aangebracht en dat plannen moeten flexibel moeten zijn om in te 
kunnen springen op een gewijzigde behoefte. Plannen waarin niet voldoende is voorzien in 
differentiatie en fasering voorzien niet in de woonbehoefte.   

 Er is (regionaal) vraag naar meer diversiteit in woonmilieus; Voor Goirle geldt dat er een 
potentieel overschot is aan woonwijken met veel laagbouw, maar dat er tekorten zijn in de 
woonmilieus luxe woonwijk, rustige stadswijk en luxe stadswijk. De verschillen tussen deze 
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woonmilieus worden gemaakt door de invulling op de locatie waarbij verdichting, openbare 
ruimte en materiaalgebruik een belangrijke rol spelen.  

 Hoewel het percentage woningzoekende per prijscategorie en woningtypologie verschillend 
is, is nog vraag naar bijna alle categorieën en typologieën. Naast diversiteit in Woonmilieus is 
variëteit in prijscategorieën en woning typologieën in het gemeentelijk programma van 
belang.  

 Woonbehoefte en vraag in de markt is aan verandering onderhevig. Opleveringen in eerdere 
plannen zijn van invloed op tekorten en veranderen de actuele woonbehoefte. Dit betekent 
dat de vraag of er wordt gebouwd naar behoefte nooit voor lange termijn kan worden 
bepaald of zou moeten worden vastgelegd. Flexibiliteit in planvorming is van belang om in te 
kunnen blijven springen op de woonbehoefte. 

 Er is een overschot aan appartementen zonder lift, maar een tekort aan appartementen met 
lift.   

 Er is een groot tekort aan woningen geschikt voor zorg, zeker gelet op de huidige en 
toekomstige vergrijzing;  

 Er is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen.  

 Voor de kern Riel geldt op dit moment dat er slechts een zeer geringe woonbehoefte is voor 
deze kern; dit betekent dat kleine woningbouwinitiatieven in Riel nog voorzien in een 
Woonbehoefte, maar dat er voor de komende jaren geen behoefte is aan ontwikkeling van 
grotere locaties.  

 
Toetsing van locaties aan de woonboefte  
Bij toetsing van de locaties aan de behoefte, moet een aantal aspecten worden bekeken:  

 

 Is de locaties geschikt om een woonmilieu te creëren waaraan behoefte is?  

 Worden de beoogde woningen aangeboden in een prijscategorie waaraan behoefte is?  

 Worden de beoogde woningen aangeboden in een typologie waaraan behoefte is?  
 
Op de meeste locaties kan een woonmilieu worden gecreëerd waaraan nog behoefte is. Een 
uitzondering hierop vormen de bijvoorbeeld grotere locaties in Riel. Ook kunnen op alle locaties de 
woning categorieën worden gebouwd waaraan behoefte is. Dit heeft wel consequenties voor de 
woningprijzen, het soort woning en het aantal woningen op de locatie. Een voorgestelde 
ontwikkeling kan ruimtelijk prima inpasbaar zijn, terwijl niet in een woonbehoefte wordt voorzien. 
Dit heeft een relatie toe de economische haalbaarheid en het beoogde rendement. Op het moment 
dat aan de voorwaarde voorzien in de woonbehoefte niet kan worden voldaan, kan dit betekenen 
dat een locatie alsnog niet ontwikkeld wordt.  
 
Woonbehoefte vs afzet in de markt 
In de provinciale prognose is de woningbouwopgave per gemeente berekend. Deze woonbehoefte is 
niet hetzelfde als de afzet in de markt. Ook in het Woonbehoefteonderzoek wordt gekeken naar de 
woonbehoefte en niet naar de vraag of woningen op dit moment zullen worden verkocht. Het 
verschil tussen behoefte en afzetmogelijkheden is voor de gemeente van wezenlijk belang. Wanneer 
bouw en verkoop van nieuwbouwwoningen leidt tot leegstand elders in de gemeente, is dit voor de 
gemeente geen wenselijke situatie. Voor bewoners kan dit leiden tot financiële problemen door het 
effect op de waarde van hun vastgoed en de verkoopbaarheid van hun woningen Leegstand kan 
leiden tot sociale en maatschappelijke problemen en kan een negatieve invloed hebben op de 
aantrekkelijkheid van een wijk en het vestigingsklimaat binnen de gemeente. De gemeente heeft 
hierin een ander belang dan ontwikkelende partijen wat verschil in inzicht over de gewenste 
woningen verklaart. Bij de beoordeling van nieuw initiatieven moet hier kritisch naar worden 
gekeken.  
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Een zelfde verschil is er bij huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bij ontwikkelen van woningen 
voor een specifieke zorgdoelgroep, is de behoefte voor de korte termijn vaak gegarandeerd door 
bijvoorbeeld contracten met een zorginstelling. Van belang hierbij is dat ook wordt gekeken naar de 
bruikbaarheid van de voorgestelde woningen in de toekomst en de eventuele geschiktheid voor 
andere doelgroepen.    
 
Welke locaties kunnen voorzien in een woonbehoefte?  

Op basis van het voorgaand, kan worden vastgesteld dat op de volgende locaties kan worden 
voorzien in een geconstateerde woonbehoefte. Om ook daadwerkelijk te voorzien in de 
woonbehoefte, moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Deze verschillen per locatie zijn 
beschreven in de bijlage.  
 

Locaties die kunnen voorzien in een woonbehoefte    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Bergstraat   15 

Boschkens fase 4   118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

    

Totaal 595 

 
Er zijn veel locaties in de gemeente waar woningbouw in theorie mogelijk is. Op dit moment zijn bij 
de gemeente Goirle diverse locaties bekend. Omdat voor deze locaties natuurlijk nog geen concrete 
plannen zijn, is voor deze notitie op basis van stedenbouwkundige uitgangspunten (zie bijlage) 
berekend welke plancapaciteit deze locaties hebben. Zoals al is beschreven is de potentiële  
capaciteit groter dan de bouwruimte van de gemeente. Dit zijn dan ook de locaties die worden 
getoetst aan de criteria uit de woonvisie.  
 
 
Stap 2  
Past een ontwikkeling binnen de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame stedenbouw? 
De ladder voor duurzame verstedelijking is in feite een voortzetting van het beleid dat door de 
provincie en regio al jaren wordt gevoerd: inbreiding voor uitbreiding. Veruit de meeste potentiële  
woningbouwlocaties in de gemeente Goirle zijn inbreiding. Uitzondering hierop vormen 
transformatiegebieden in Riel Noord. Deze gebieden zijn een uitbreiding van bestaand stedelijk 
gebied. Zolang er voldoende locaties binnen het stedelijk gebied zijn om te voorzien in de 
woonbehoefte, kunnen deze locaties niet langer worden beschouwd als potentiële  
woningbouwlocaties. Op dit moment krijgt de gemeente steeds meer te maken met leegstand. 
Leegstand is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Leegstand kan echtere een negatief 
effect op veiligheid, de aantrekkelijkheid van een gebied hebben en uiteindelijk op het 
vestigingsklimaat van de gemeente.  
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Leegstand / inbreiding    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Boschkens fase 4   118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en 
Goirle  50 

    

totaal  580 

 
 
Stap 3 
Zijn er andere beleidsdoelen waardoor ontwikkeling van een locatie voor de gemeente van belang 
is? 
 
Ook andere doelen kunnen voor de gemeente reden zijn om een locatie te willen ontwikkelen. 
In onderstaande tabel zijn deze stappen voor de, nu bekende potentiële  locaties, doorlopen.  
 

Overige beleidsdoelen      

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 Stedenbouwkundige afronding Centrum 

Molenpark Goirle 69 Geen beleidsdoel gemeente  

Boschkens fase 4 b / c  118 Stedenbouwkundige afronding Boschkens  

Zuidrand overig  210 Sanering, behoud erfgoed, natuurlijkontwikkeling 

De Wildert Goirle 20 afronding Centrumplannen  

Hoge Wal  24 Geen beleidsdoel gemeente  

Zorgcentrum Goirle  30 verplaatsing zorgcentrum 

Maria Boodschap Goirle  22 Behoud cultureel erfgoed  

Rabobank 6 Leegstand, entree Goirle  

Vijf Bogen  11 Behoud cultureel erfgoed  

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 Divers  

  0   

totaal  580   

 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente, naast het voorzien in de Woonbehoefte, geen 
beleidsdoel heeft waaraan de ontwikkeling van de locaties Hoge Wal en Molenpark kunnen 
bijdragen. Beide locaties zijn van oorsprong onbebouwd. Hoewel er sprake is van inbreiding, is er 
geen sprake leegstand die door de gemeente als problematisch ervaren wordt.  
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Ontwikkelingen van de overige locaties dragen allen bij aan beleidsdoelen van de gemeente. In het 
bestuursakkoord 2014-2018 en het collegeprogramma 2014-2018, is veel aandacht voor een 
aantrekkelijk en levendig centrum. De ontwikkeling van de woningbouwlocaties leveren daaraan een 
belangrijke bijdrage. Dit geeft aanleiding om deze locaties prioriteit te geven. Daarnaast geven het 
collegeprogramma en bestuursakkoord aan zuinig te willen zijn op erfgoed binnen de gemeente. 
Ontwikkeling van locaties waarbij erfgoed kan worden behouden en versterkt, verdienen daarom 
ook prioriteit.  
Conclusie is dat op basis van het voorgaande in elk geval aan de volgende locaties prioriteit moet 
worden gegeven:  
 

Overige beleidsdoelen    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

De Wildert Goirle 20 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

  0 

totaal  159 

  
Zuidrand en Boschkens  
Op basis van het voorgaande is er binnen de vrije ruimte nog de mogelijkheid om 153 woningen op 
te nemen in de prioritering. Voor de locatie Zuidrand geldt dat deze al voor de helft is opgenomen in 
de gebonden capaciteit. Voor de overige woning zoals zijn opgenomen in de visie Zuidrand (200) is 
op dit moment nog geen capaciteit. Hoewel op de locatie deels ook sprake is van behoud van 
erfgoed, is dit niet voor de totale locatie aan de orde. Daarnaast is eerder geconstateerd dat in de 
gemeente Goirle op meerdere locaties tegelijk ontwikkeld zou moeten worden om te kunnen 
voorzien in de woonbehoefte. Er is immers behoefte aan variatie. Het heeft daarom de voorkeur om 
beide locaties prioriteit te geven. Op grond van de beperkte bouwruimte is het echter niet mogelijk 
om voor beide locaties de totale capaciteit te prioriteren. Om op een zorgvuldige wijze een keuze te 
maken in de verdeling van de resterende ruimte van 153 woningen, wordt geadviseerd om hierover 
in overleg te gaan met de betrokken partijen en op basis van concretere plannen af te wegen hoeveel 
woningen, voor welke locatie prioriteit kunnen krijgen binnen de resterende vrije bouwruimte.   
 
Voorwaarden  
Van belang is dat bij verder planvorming ook daadwerkelijk wordt uitgegaan van de berekende 
plancapaciteit. De reden hiervoor is dat hiermee wordt aangesloten bij het gewenste woonmilieu. 
Verdere verdichting op locaties is hierop van invloed. Daarnaast is het zo dat verdichting op de ene 
locatie, betekent dat er minder ruimte is op de andere locatie. Geadviseerd wordt om dit mee te 
nemen in kaders en randvoorwaarden bij ontwikkelingen. Dit heeft effect op de economische 
haalbaarheid van een ontwikkeling en zeker op het rendement dat een ontwikkelende partij voor 
ogen heeft. Mocht dit er toe leiden dat een locatie niet, of anders wordt ontwikkeld hoeft dit voor de 
gemeente niet te leiden tot problemen omdat er in de gemeente voldoende andere locaties zijn waar 
in de woonbehoefte kan worden voorzien en de gewenste bouwopgave wordt behaald.   
 

4. Toekomstige beoordeling van initiatieven 
 

Deze prioritering wordt jaarlijks geactualiseerd nadat de nieuwe woningbouwafspraken worden 
vastgesteld. In de tussentijd moeten het college keuzes maken ten aanzien van de plannen in 
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'gebonden capaciteit' en de geprioriteerde plannen in de 'vrije bouwruimte'.  Concreet doen zich 2 
vragen voor:  
 
Kan een plan vanuit de gebonden capaciteit worden omgezet naar harde plancapaciteit?  
Ja, mits;  

 Concreet wordt aangetoond dat in de woonbehoefte wordt voorzien en aan de ander 
randvoorwaarde die de gemeente heeft gesteld wordt voldaan;  

 Er hiervoor ruimte is binnen de beschikbare 70% van de bouwopgave.  
 
Kan een plan vanuit de vrije ruimte, worden omgezet in gebonden plancapaciteit?  
Ja, mits;  

 Dat aannemelijk wordt gemaakt dat bij verdere ontwikkeling van de plannen wordt voorzien 
in de woonbehoefte;   

 Dat aannemelijk kan worden gemaakt dat bij verdere ontwikkeling wordt voldaan aan de 
andere voorwaarde die voor de gemeente zijn gesteld;  

 Er hiervoor ruimte is binnen de beschikbare 100% van de bouwopgave.  
 
Van belang hierbij is dat plannen niet tot in het oneindige zouden moeten worden beschouwd als 
'gebonden capaciteit'. Als capaciteit wordt geclaimd, maar er verder geen stappen worden gezet of 
wanneer capaciteit wordt geclaimd en later blijkt dat niet aan de gestelde randvoorwaarden of de 
overeenkomst kan worden voldaan worden woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente op slot 
gezet. Gebonden capaciteit kan niet hard worden gemaakt, dus wordt er niet gebouw. Tegelijkertijd 
kunnen plannen in de vrije bouwruimte niet worden omgezet in gebonden capaciteit omdat hier 
geen ruimte voor is. Om die reden moet worden getracht termijnen te stellen aan de gebonden 
capaciteit. Dit kan in de vorm van voorwaarden bij medewerking of bepalingen in de overeenkomst. 
Wanneer niet binnen de gestelde termijn de volgende stap wordt gezet, worden plannen niet langer 
als gebonden capaciteit beschouwd.  
 
 
Nieuwe initiatieven en kleine initiatieven  
In de beoordeling wordt alleen ingegaan op initiatieven en locaties die op dit moment bekend zijn. 
De aanname voor het aantal kleine, losse initiatieven is gemaakt op basis van de woningen die in de 
afgelopen jaren (sinds 2008) feitelijk zijn gerealiseerd en op dit moment zijn opgenomen in de harde 
en gebonden capaciteit. Mogelijke toekomstige leegstand is hierin niet geïnventariseerd, maar er is 
een aanname gedaan van het totaal van dit soort initiatieven. Op grond van de gekozen redenatie, is 
het mogelijk dat op andere locaties binnen de gemeente initiatieven ontstaan die voorrang zouden 
moeten of kunnen krijgen. Om de afweging te maken of dergelijke locaties wel in het 
woningbouwprogramma opgenomen zouden moeten worden, is het van belang om vast te stellen 
aan welke criteria de locatie bij aanvang moet voldoen. Omdat er reeds voldoende locaties zijn om in 
de woonbehoefte te voorzien, moet er vanuit de ladder van duurzame stedenbouw of een andere 
beleidsdoel aanleiding zijn om een locatie op te nemen in het woningbouwprogramma. Voorzien in 
woonbehoefte is een randvoorwaarde. Van belang in de afweging is of er daadwerkelijk sprake is van 
leegstand en of de leegstand een probleem is voor de gemeente.  
In de prioriteringsnotitie van 2012 is als uitgangspunt genomen dat initiatieven van 5 woningen of 
minder, geen onderdeel uitmaken van het woningbouwprogramma en niet worden gewogen in het 
kader van de prioritering. In de afgelopen jaren is gebleken dat er vaak verzoeken binnenkomen voor 
enkele woningen. Op het moment dat er veel initiatieven, kleiner dan 5 woningen niet worden 
meegenomen in de prioritering of berekening, kan het aantal oplopen, wat uiteindelijk van invloed 
kan zijn op andere, grotere projecten. Ook deze locaties moeten worden getoetst aan de criteria uit 
deze notitie. Op het moment dat wordt aangetoond dat dit soort initiatieven voorzien in een 
woonbehoefte, zal ook voor deze initiatieven bovenstaande afweging aan de orde komen. In de 
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praktijk is bij dit soort initiatieven bijna altijd leegstand of herstructurering aan de orde. In het 
programma zal daarom ruimte moeten blijven voor medewerking aan dit soort initiatieven. In de 
afgelopen jaren is gebleken dat er per jaar gemiddeld (aantal opzoeken). Voor de tienjaarsperiode m 
kleine initiatieven daarom worden opgenomen voor (aantal invullen) woningen om flexibel invulling 
te kunnen geven aan het woningbouwprogramma en om gewenste herstructurering plaats te kunnen 
laten vinden.  
 
Woningsplitsing / appartementen 
Steeds vaker komen er verzoeken om ofwel grote woningen ofwel kantoor-of bedrijfspanden te 
splitsen in een aantal appartementen. Bij de afwegingen of deze appartementen voorzien in een 
woonbehoefte moet worden afgewogen woningsplitsing daadwerkelijk noodzakelijk is, of dat het 
pand al voorziet in een woonbehoefte of andere behoefte. Bij deze initiatieven is het daarnaast van 
belang dat bij deze verzoeken de woonkwaliteit worden beoordeeld. Hoewel er behoefte is aan 
kleine appartementen, is deze behoefte met name ingegeven vanuit betaalbaarheid. De gemeente 
heeft geen invloed op huur-en koopprijzen. Daarnaast moet worden gekeken of dit soort 
appartementen ook voor de toekomst voorzien in een woonbehoefte. De vraag naar appartementen 
doet zich niet in alle woonmilieus voor. In aanvulling op dit woningmarktprogramma zal daarom 
beleid worden gemaakt waaraan deze initiatieven moeten voldoen.  
 
Voor de drie bovengenoemde situaties, moet op basis van de volgende criteria worden gekeken of 
hieraan medewerking kan worden verleend:  
Voor de afweging zijn de volgende vragen van belang:  

 Is er sprake van leegstand?  

 Is leegstand een probleem?  

 Is sprake van herstructurering?  

 Is de locatie geschikt voor woningbouw?   

 Is er ruimte binnen de reservering voor nieuwe initiatieven  
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Voorwoord

De Gemeente Goirle is van oudsher bekend om 
haar textielindustrie. Aan de zuidrand van Goirle, 
tegen het dal van de Leij, liggen twee voormalige 
textielfabrieken: Van Besouw en Van Puijenbroek. 
Deze complexen hebben hun oorspronkelijke 
bestemming grotendeels verloren.

De huidige eigenaren (NBU en VP Exploitatie) 
werken in samenspraak met de gemeente Goirle, de 
Provincie Noord Brabant en woningbouwcorporatie 
de Leystromen aan de ontwikkeling van dit 
gebied. Dit gebeurt in het kader van de integrale 
gebiedsontwikkeling van de Zuidrand van Goirle. 
Samen met het Waterschap Brabantse Delta en 
Brabants Landschap hebben partijen in 2015 een 
visie opgesteld over de toekomst van de Zuidrand. De 
Zuidrand van de Gemeente Goirle is een gebied met 
een bijzonder karakter. Naast de aanwezigheid van 
de twee voormalige textielfabrieken Van Besouw en 
Van Puijenbroek kenmerkt het gebied zich door een 
samenkomen van landschap, water en bebouwing, 
gevormd door een rijk verleden. 

Ook is door adviesbureau BAAC een drietal 
bouwhistorische verkenningen uitgevoerd voor 
de locatie van Van Besouw, de locatie van Van 
Puijenbroek en het gehele plangebied Zuidrand Goirle.

Tijdens dit proces is behoefte ontstaan om meer 
helderheid te krijgen over de cultuurhistorische 
waarden die behouden moeten worden. In 
samenspraak met De Erfgoedfabriek van de Provincie 
Noord Brabant is besloten Rothuizen Architecten 
Stedenbouwkundigen een Transformatiekader te laten 
opstellen. 

In het thans voorliggende rapport wordt dit 
Transformatiekader gepresenteerd. Het bestaat 
uit twee delen. Deel I behelst een analyse van 
alle relevante informatie en onderzoeken. In deel 
II wordt, op basis van de analyses uit deel I, het 
Transformatiekader gepresenteerd.

Wij hebben besloten in het Transformatiekader 
geen expliciete ontwerpoplossingen voor te stellen. 
Wel hebben we twee hoofdthema’s bepaald die we 
in willen zetten om het transformatiepotentieel 
te duiden: lijnen en ruimten. Deze zijn weer 
onderverdeeld in gebouwlijke lijnen en ruimten: 
gevels en massa’s, en stedelijke: stedelijke structuren 
en stedelijke ruimten. Het transformatiepotentieel 
wordt in kaarten verbeeld en per deelgebied tekstueel 
toegelicht. Een verzamelkaart toont het integrale 
eindresultaat. Voor het functioneel potentieel zijn 
alleen de gebouwen beschouwd die door BAAC met 
een voldoende beoordeeld zijn.

Op deze wijze hopen wij dat de ontwerpers die in 
de toekomst in dit schitterend gebied aan de slag 
gaan de juiste kaders meekrijgen om een afgewogen 
ontwerpbeslissing te maken. 

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
Breda, augustus 2017
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Inleiding

Transformatiekader - opgave
De Erfgoedfabriek van de Provincie Noord-Brabant 
is intensief bezig met het ontwikkelen van een nieuw 
instrument om transformaties van gebouwd cultureel 
erfgoed op een voor alle stakeholders inzichtelijke 
wijze te waarderen: het Transformatiekader. De 
gedachte achter het Transformatiekader is om in 
een vroeg stadium van een herbestemmingstraject, 
bijvoorbeeld in de haalbaarheidsfase, na te gaan wat, 
op basis van cultuur- en bouwhistorische waarden, de 
mogelijkheden zijn om (delen van) het erfgoed aan te 
passen ten behoeve van een nieuwe bestemming.

Het verschil met alleen een bouwhistorisch 
onderzoek zit in de interpretatie van de gegevens. 
Deze interpretatie geschiedt door een architect 
cq. ontwerper. Hij of zij gaat op zoek naar de 
cultuurhistorische essentie van het gebouw en de 
locatie en geeft aan wat de ruimte voor transformatie 
is. De bouwhistorische rapportages betreffen 
namelijk bovenal de analyse van de gebouwsubstantie 
gezien vanuit een bouwhistorisch perspectief en 
voldoen daarmee aan de vraag, maar een visie 
vanuit de bredere ruimtelijke en cultuurhistorische 
hoek ontbreekt. Hiermee zou naast de waardering 
per gebouw, ook de samenhang van de gebouwen 
als onderdeel van een ontwikkelingsproces, 
productieproces, ruimtelijk of sociaal kunnen worden 
gewaardeerd. Het Transformatiekader moet deze 
leemte opvullen.

Een (toekomstige) eigenaar of ontwikkelaar 
zal het Transformatiekader gebruiken om de 
ontwikkelpotentie van het object te bepalen. Door 
het Transformatiekader in een vroeg stadium af te 
stemmen met de monumentencommissie en de RCE 
weet de (toekomstige) eigenaar wat de mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn van een herbestemming. Dat 
vergroot de kans op een succesvolle verloop van een 
eventueel vervolgproces. 

Plangebied
Het plangebied omvat de zuidrand van Goirle. Het 
gebied ligt tussen de Vloeidijk, Bergstraat, Kerkstraat, 
Beeksedijk en de Leij.
Het transformatiekader omvat dit gehele gebied. 
Het herbestemmingsgebied omvat alleen de twee 
fabriekscomplexen: Van Puijenbroek en Van Besouw.

De ontwikkeling van het gebied ter plaatse van de 
voormalige fabriek van Van Enschot wordt nu als 
een gemiste kans gezien. Mede daarom bekijken 
we de cultuurhistorische waarden in een breder 
plangebied dan alleen de herbestemmingsopgaven. 
Bij toekomstige ontwikkelingen kan dit 
transformatiekader een leidraad zijn.

Analyse
Het  transformatiekader resulteert op deze plek uit de 
analyse van 6 onderzoeksgebieden, die in deel I aan 
bod komen. Namelijk:

1. Stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied, 
in samenhang met het landschap

2. Ontwikkeling van het landschap ten zuiden van 
de fabriekscomplexen als onderdeel van blauw-
groen routes. KuijperCompagnons heeft voor het 
plangebied een visie omtrent het natuurlandschap 
en  waterbeheer rondom de Leij gemaakt. Dit 
onderdeel van de visie is een vast kader geweest 
bij het uitwerken van het transformatiekader.

3. Ontwikkeling textielindustrie
4. Bouwhistorisch Onderzoek 
5. Technische staat van de gebouwen
6. Verhalen en symbolen

Transformatiekader - vormgegeven
In deel II volgt het transformatiekader. Dit bestaat 
uit kaarten met aanduidingen van plekken, rooilijnen 
en waardevolle elementen. Deze worden niet alleen 
gewaardeerd, maar krijgen ook tekst, uitleg en in 
sommige gevallen regels voor toekomstige (bouw)
ontwikkelingen of mogelijkheden voor functies.

Topografische kaart, schaal 1:25.000 - bron: PDok  Plangrens:
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Onder de stedenbouwkundige ontwikkeling valt 
de ontwikkeling van water- en groenstructuren, 
verkavelingen, paden, wegen en bebouwing. Op 
deze plek aan de rand van het Beekdal van de oude 
en nieuwe Leij is de relatie tussen natuur en mens 
belangrijk geweest voor het begin van Goirle.

1.1 historie landschap

Het riviertje de Leij zorgt samen met het riviertje de 
Donge en de Reusel voor de afwatering van de hogere 
zandgronden van Tilburg. Gedurende de steentijd zijn 
er verschillende nederzettingen in het Beekdal. Rond 
het jaar 1000 na Christus ontstaan de eerste vaste 
agrarische nederzettingen. Hieronder het schema 
gebruik gronden, zie afbeelding doorsnede landschap:
1. De beek
2. De hooilanden (weide)
3. Woning
4. Agrarische gronden (akkerland)
5. Bos (en heide)
De boeren vestigden zich tussen de hooilanden en het 
akkerland. Op onderstaande aquarel is goed te zien 

hoe de huisjes tussen de lichtgroene (hooiland) en 
gele gronden (akkers) in staan. De zandrug ter plekke 
van de huidige Kerkstraat en Bergstraat was de meest 
geschikte plek om zich te vestigen. Het water was 
vijand nummer één en in eerste instantie werden de 
meeste boerderijen dan ook aan de noordzijde van 
de straat gezet. Aan de zuidzijde van de straat liggen 
langgerekte kavels tot aan de Leij. Op deze manier 
had elke boer zijn eigen stukje grond aan het water 
om het vee te laten drinken.

Vanuit de eerste nederzettingen ontstaan 
buurtschappen en uiteindelijk herdgangen op de 
plekken waar de kerken zich vestigen. Herdgang Kerk 
en iets noordelijker Dorp komen op de kaart te staan.    

1.2 Gebruik van water en het land:

De omgang met het water is van grote invloed geweest 
op de ontwikkeling en organisatie van de woningen en 
bedrijven. 

fase 1 boeren - bang voor het water: 
Gebruik: gronden als hooiland 
Gevolg: men woonde met de rug naar het water en 
de welgestelde mensen woonden aan de drogere 
noordzijde van de straat.

fase 2 industrialisatie - grip op de waterstand: 
Gebruik: water gebruiken (Blauwe Sloot) 
Gevolg: Uitbouw mogelijk tot aan het water. De 
textielfabrieken breiden uit met de achterkant naar 
het water. 

fase 3 wegtrekken industrialisatie:
Fabriekscomplexen blokkeren doorzicht Beekdal. Het 
terrein van de fabriek van Enschot komt vrij. Er komt 
een nieuwe verkaveling te liggen met woningen. De 
woningen liggen met de achtertuin richting het water.

fase 4 nu: Beekdal in gebruik voor waterretentie
Waardering landschap en natuur 
Gevolg: nieuwe mogelijkheden in Zuidrand Goirle: 
•	 Kleine nijverheid aan het Beekdal is mogelijk  
•	 Wonen aan of in het Beekdal is mogelijk 

1.3 Verkavelingen

Op de kadastrale kaart van 1811-1832 zijn de 
langgerekte kavels van de Kerkstraat tot aan de Leij 
overheersend. 
Zichtbaar is de kerk en overige bebouwing. Aan de 
noordzijde staat meer bebouwing dan aan de zuidzijde 
overeenkomstig de veiligheid ten opzichte van het 
water.
De watermolen staat aangegeven en het molenwiel is 

zichtbaar in het landschap. Deze ligt in de huidige tuin 
van Huize Anna. 
Vanaf de Watermolenstraat wordt de verkaveling 
minder langgerekt. Daar is ook de straat of 
waarschijnlijker het pad zichtbaar waarlangs de 
fabriek van Van Puijenbroek is ontstaan en die aansluit 
op de huidige Bergstraat. De kavels sluiten aan op 
dit pad en hebben een meer vierkante vorm dan de 
kavels aan de Kerkstraat.
Rond 1850 wordt over het akkerland op verzoek van 

Hoofdstuk  1: Stedenbouwkundige ontwikkeling

kadastrale kaart 1811-1832, schaal 1:10.000. - bron: Beeldbank Cultureel Erfgoed
Doorsnede landschap. - bron: Stadsvorm Tilburg, historische 
ontwikkeling, TU/e faculteit Bouwkunde en Gemeente Tilburg 

Aquarel met daarop het oog van Goirle. - bron: onbekend

1 2
3 4

5
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Tilburg de huidige Tilburgse weg aangelegd. 
De opkomende industrie van Tilburg (en ook Goirle) 
wilde graag een directe verbinding met Turnhout. De 
Bergstraat werd met een bochtje verlengd en ging 
over in de rechte weg naar Poppel.
Op de Topografische kaart van 1890 verschijnen 
deze verharde wegen. Tegelijkertijd zijn nog steeds 
de langgerekte kavels van de Kerkstraat zichtbaar. 
Een paar grotere volumes, de eerste weverijen, 
staan als grotere schuren op het boerenerf. Op de 

kaart is nu naast de watermolen met het molenwiel 
ook de molen aan de Groeneweg ingetekend. Langs 
de Bergweg zien we nauwelijks nog bebouwing. 
De fabriek van Van Puijenbroek ontstaat aan de 
Watermolenstraat op de hoek met het pad dat tot 
over de Bergstraat doorloopt tot aan de ‘bergen’ 
(grafheuvels uit de Steentijd).
De locatie van het huidige Sint Elisabeth is ook al 
zichtbaar als groter ensemble dat tot aan de Leij 
loopt. 

De wegenstructuur van de Zuidrand van Goirle van 
1890 en nu verschilt niet veel. De verkavelingen en 
bouwvolumes zijn wel veranderd. In 125 jaar zijn 
alle akkers en niet ingevulde gronden ingevuld met 
woningbouw en verschillende verkavelingsvormen. 
Opvallend zijn de grote zwarte vlakken van het 
winkelcentrum, de oude fabriekscomplexen en het 
nieuwe industrieterrein Tijvoort. 
Zichtbaar is ook het Molenwiel van de watermolen en 
verschillende andere waterretentiegebieden in het 

Leijdal. 
De oude tramverbinding langs de Kerk is als lijn 
zichtbaar zowel op de kaart van 1890 en nu.
De nieuwe Leij is gedurende een eeuw een aantal 
keren rechtgetrokken, het meest opvallend in het 
zuidwestelijke deel.
Opvallend is dat er geen bebouwing is ontstaan, die 
zich richt op of aan het Beekdal. Alle bebouwing richt 
zich op het Dorp, ook in het laatste woningbouwplan 
ter plekke van de voormalige fabriek van Van Enschot.

Topografische kaart, schaal 1:10.000 - bron: PDok  Plangrens:Topografische kaart 1890, schaal 1:10.000 - bron: Historische Atlas Noord-Brabant  Plangrens:
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1.4 Conclusie

Goirle met achterkant aan het beekdal
Het beekje de Leij is de start van de ontwikkeling 
van Goirle geweest. De gronden rond de beek 
waren niet veilig om te wonen en het dorp heeft 
zicht in noordelijke richting ontwikkeld. Door 
grondeigendommen en gemeentegrenzen is ook nu 
nog steeds het beekje de grens tussen dorp en groen.
Opvallend is dat nergens functies, industrie of 

wonen áán het groen zijn gesitueerd. Het groen 
is de achterkant. Vanuit het Beekdal zie je de 
industriehallen, de schoorstenen, bomenrijen of 
hagen.  

Verbindingen en zichtlijnen
Opvallend aan het gebied is dat er geen 
dwarsverbindingen door het gebied zijn. Pas bij de Leij 
ligt een pad in oost-westelijke richting. 
Vanuit de industriele complexen is geen fysieke 

verbinding met het Beekdal. Tevens vormen de 
complexen een buffer tussen dorp en het beekdal.

Er is een aantal verbindingen vanuit Goirle naar en 
door het Beekdal. Deze liggen nog steeds op hun 
oorspronkelijke plek, namelijk op de hoger gelegen 
dijken. Daarnaast zijn er een drietal paden en 
zichtlijnen; Vanuit de Hoogen Dries en tussen Thebe 
Elisabeth en de tuinmuur van Huize Anna.

Schema ontwikkeling Goirle in relatie tot het Beekdal, schaal 1:25.000.

E. Brug over de Leij bij het woonwijkje ter plekke van Van Enschot. 
Zichtbaar zijn de hoge hagen en achtertuinen.

f. Smal doorzicht tot in het Beekdal tussen Thebe Elisabeth en de 
tuin van Huize Anna.

E. Pad richting het Beekdal. vanuit de Hoogen Dries, een 
woonstraat ter plekke van de voormalige fabriek Van Enschot.

B. kerklaantje (voormalige tramlijn).



ANALySE

15

kaart Verbindingen (en zichtlijnen) in en door het 
Beekdal:
A. auto hoofdroute - Beekse Dijk: De verbinding 
tussen Goirle en Hilvarenbeek. Op deze plek komt het 
landschap tot ver in Goirle
B. langzaam verkeer - Kerklaantje. De vroegere 
tramverbinding naar Hilvarenbeek en Poppel
C. auto - watermolenstraat en Molendijk: richting 
breehees en landgoed Gorp en Rovert
D. langzaam verkeer - Vloeidijk: Oude dijk richting 
Breehees en landgoed Gorp en Rovert.
E. langzaam verkeer - pad langs de Leij
F. langzaam verkeer - pad vanuit Hoogen Dries door 
het Beekdal tot aan het Kerklaantje.
G. voormalig pad. - langs dit pad is de fabriek van van 

Puijenbroek ontstaan. Uiteindelijk is de verbinding 
verdwenen. het pad is wel nog zichtbaar bij een paar 
kavels vanaf de bergweg.

Zichtlijnen
H. Vanuit de Bergweg langs de muur van Huize Anna 
ligt een lange zichtlijn door een donker gat tot ver 
in het Beekdal. Deze laatste is opvallend en vormt 
een verrassend doorkijkje in het diepe beekdal, in 
tegenstelling tot veel andere doorzichten die eindigen 
op bomen langs de Leij.
I. Vanuit de Hoogen Dries ligt langs de retentievijver 
een breed doorzicht naar het beekdal. Op deze plek 
ligt ook een brug over het water. 

verkavelingsrichtingen
In het deel van de Kerkstraat zijn nog steeds de lange 
smalle verkavelingen zichtbaar vanuit het vroege 
ontstaan van Goirle.
Voorbij de Watermolenstraat komen er meer 
richtingen bij. De kavels aan de Bergstraat draaien 
mee met de richting van de straat. Ter plekke van de 
fabriek van Van Puijenbroek verdraait de richting. Dit 
is terug te zien in de richtingen van de eerste volumes 
van de fabriek aan de Watermolenstraat en het 
hoofdkantoor gebouwd in 1905. 
De fabriek heeft zich ontwikkeld vanuit de 
Watermolenstraat en later richting het beekdal. 

In het complex van Van Besouw zijn de lange smalle 
kavels zichtbaar die één voor één zijn aangekocht. 
Toen er geen ruimte meer richting de Leij was, is men 
gaan uitbreiden richting de Beekse Dijk.

Verbindingen en zichtlijnen in en door het Beekdal, schaal 1:10.000. Verkavelingsrichting (rood) en ontwikkelingsrichting (paars) fabriekscomplexen, schaal 1:10.000.

D
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Kuijper Compagnons heeft een uitgebreide visie 
ontworpen voor de Zuidrand Goirle. Onderdeel van 
deze visie is het herinrichten en versterken van het 
Beekdal. Daarin komt ook waterretentie uitgebreid 
aan bod.
Voor het transformatiekader is hun visie, die samen 
met de Provincie en het Waterschap De Dommel is 
opgesteld, uitgangspunt. 

Het beekdal van de Nieuwe Leij zal in de toekomst 
niet de grens maar de verbinding tussen het dorp en 
het landschap vormen. De beek zal de natuurlijke 
ruggengraat zijn die het wonen, natuur en recreatie 
met elkaar verbindt.
De visie voor de Zuidrand gaat uit van het vergraven 
van een deel van de bestaande loop. Daarbij wordt
inspiratie gezocht bij de historische loop van de
Nieuwe Leij.

1. Ten zuiden van de locatie van Van Besouw wordt 
de huidige loop van de beek behouden. De 
zuidzijde De Weerden is recent nog heringericht 
en de zuidelijke oever is vergraven. Daarnaast 
ligt ten zuiden van het gebied het hoofdriool 
die de verlegging van de beek naar het zuiden 
belemmert. De beek wordt hier vergraven en krijgt 
een flauwe natuurlijke oever richting het dorp.

2. Ten zuiden van de tuin van Huize Anna wordt 
de Nieuwe Leij verlegd richting het zuiden. Op 
deze wijze krijgt de beek meer ruimte voor de 
natuurlijke oevers en kunnen de bestaande 
bomen in de tuin goed inpast worden. Het oude 
Moleneiland vormt inspiratie en aanleiding om op 
deze plek ook de oude beektak en het molenwiel 
te herstellen. De oude loop ligt in de tuin van Huize 
Anna en wordt verbonden met de huidige vijver in 
de tuin.

3. Tussen de Molendijk en de Vloeddijk (Het Vloed) 
wordt de Nieuwe Leij richting het dorp gebracht 
(verlegd). De historische loop van de beek dient 
hierbij als inspiratie. In Het Vloed heeft de beek 
voldoende ruimte en krijgt zij een deel van haar 
voormalige meanderende karakter terug.

Over de gehele lengte krijgt de beek natuurlijke
oevers met een ecologische waarde. De visie voor 
de Nieuwe Leij ter hoogte van de Zuidrand heeft 
een hoog ambitieniveau en zet niet alleen in op 
kwaliteitsverbetering door aanleg van bredere 
natuurlijke oevers, maar ook op het herstel van 
de meandering van de beek, het vergroten van de 
biodiversiteit in het gebied, het realiseren van de 
ecologische hoofdstructuur en de vergroting van 
de recreatieve kwaliteiten in de Zuidrand en het 
buitengebied.

Aanleg zomer- winterbed
Voor de aquatische ecologie is de belangrijkste 
maatregel het veranderen van het huidige profiel 
met steile oevers naar een zomer- en winterbed met 
flauwe oevers. Hierdoor wordt de stroomsnelheid in 
de zomerperiode verhoogd en heeft de beek in de
winterbedding voldoende capaciteit om het water
af te voeren.

Micro-meandering
Binnen de bestaande ruimte van de beek kan een
micro-meandering aangebracht worden: door het
gedeeltelijk opvullen van het huidige doorstroom-
profiel, afwisselend aan beide zijden van de beek, 
gaat de Nieuwe Leij meanderen binnen de huidige 
zonering. Hiermee kan de zomerstroomsnelheid 
binnen de Nieuwe Leij vergroot worden. Ter hoogte 
van de locatie van Van Besouw is deze ingreep goed 
denkbaar omdat de ruimte voor grote meandering 
(zoals bij locatie Van Puijenbroek) hier beperkt is.

Natuurvriendelijke oevers
Door de aanleg van een brede winterbedding met een
talud van 1:10 ontstaat een brede overgang van een
natte naar een droge situatie. Dit is van grote waarde
voor de ecologie. Deze natuurvriendelijke oevers 
kunnen naadloos aansluiten bij het in te richten
droge deel van de ecologische verbindingszone.

Ecologische verbindingszone
Langs de oevers van de Nieuwe Leij wordt een ecolo-
gische verbindingszone ontwikkeld. De inrichting is 
gericht op amfibieën, libellen en vlinders.
Dit betekent een zone van gemiddeld 25 meter langs

Hoofdstuk  2: Visie landschap (kuijper Compagnons)

Groenstructuren Goirle. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]

Doorsnede beek ten hoogte Van Besouw. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]
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de beekloop. Hierbinnen dienen poelen aanwezig te
zijn in een afwisselend landschap bestaande uit 
grasland, opgaande begroeiing en bosjes en ruigte. 
Een variatie tussen struweel, ruigte en bloemrijk 
grasland afgewisseld met poelen, is passend voor het 
gebied. (inrichting volgens het type ‘Nat kralensnoer’ 
uit het voorbeeldboek Groene Schakels van de 
provincie Noord-Brabant).
bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons] 

Nieuwe dorpsrand en nieuwe wandelroutes. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]Meer ruimte voor de nieuwe Leij. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]
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3.1 ontwikkeling textielindustrie

De textielindustrie is van grote invloed geweest op de 
groei van Goirle.  Allereerst was het een bijverdienste 
naast het boerenwerk. Vanuit huis of stal werkte men 
als wever of spinner. Hieronder een kort overzicht: 

 � 1665 – 15% van Goirlese beroepsbevolking spinner 
of wever

 � 1797 – 31% werkzaam in de textiel
 � 1830 – Belgische opstand (kwartiering van 

soldaten)
 � 1843 – Blekerij voor linnen en pellen van Willem 

van Enschot
 � 1850 – Half miljoen el linnen per jaar geweven 

voor Goirlese opdrachtgevers
 � 1861-1865 hoogconjunctuur door Amerikaanse 

Burgeroorlog (katoenprijs omhoog) – In deze 
periode veel beginkapitaal om fabrieken te starten.

 � 1865 – eerste fabriek Van Puijenbroek
 � 1870 – 67,8% van gezinshoofden in Goirle 

werkzaam in textielnijverheid
 � 1884-1885 – bouw eerste fabriek van Van Besouw

(Bron: fotoboek Een eeuw Goirle)

Uit dit overzicht blijkt dat de huisnijverheid zich 
binnen vijftig jaar ontwikkeld heeft tot een industrie 
in 1900. Het Beekdal met de Leij was een uitstekende 
plek voor de industrie om zich te vestigen in verband 
met het stromende water. Drie grote fabrieken 
werden op deze plek opgezet: Van Enschot, Van 
Puijenbroek en Van Besouw. 

3.2 Sociaal economische ontwikkeling

De industrie had een aanzuigende werking en steeds 
meer arbeiders kwamen naar Goirle. De kleine kern 
groeide uit tot een dorp. 
Ondanks de concurrentie tussen de verschillende 
bedrijven waren ze in familiaire zin behoorlijk met 
elkaar verknoopt. De eigenaren behoorden tot de 
elite van het dorp en trouwden met elkaar “op stand” 
De directeurshuizen waren aan de Kerkstraat en 
Bergstraat gelegen; het huis van Gerard van Besouw 
tegenover de pastorie en Huize Anna (van Van 
Puijenbroek) aan de Bergstraat. 

Pas later gaan de fabrikanten zich vestigen aan de 
nieuwere Tilburgseweg.

Woningen voor arbeiders
Naast hun eigen huizen bouwden de fabrikanten 
ook arbeiderswoningen of kochten ze bestaand 
vastgoed om dit aan hun arbeiders te verhuren. Veelal 
gebeurde dit uit noodzaak om personeel te werven. 
Ook zijn er verhalen over gezinnen die op zaterdag 
gebruik maakten van de douches die de fabriek had. 
De eisen van de woningwet uit 1901 waren nog lang 
niet overal doorgevoerd en veel woningen hadden  
nog geen bad of douche.

Thebe Elisabeth
De ontwikkeling van Thebe Elisabeth is eveneens 
ontstaan vanuit de fabriekseigenaren. In1908 werd 
een hotel gebouwd t.p.v. oorspronkelijke herberg (en 
tramhalte) aan de Bergwerg. Dit werd al snel gekocht 
door Van Puijenbroek, die het later verhuurde en 
verkocht aan de pastor. In 1931 werd het verkocht aan 
de congregatie van de Liefdezusters van het Kostbare 
Bloed. Het hotel werd ingericht als tehuis voor ouden 
van dagen en werd het St. Elisabethgesticht. Achter 
het tehuis kwam een nieuw klooster, schoolgebouw 
en kloostertuin. Eind jaren zestig werd het oude 
klooster vervangen door een nieuw modern 
verzorgingshuis, dat er nu nog steeds staat.

Sociale voorzieningen
Met name Jan van Besouw stond bekend als 
een zeer sociale werkgever. Hij verbeterde 
arbeidsomstandigheden en voerde sociale 
vernieuwingen door. Een voorbeeld is de oprichting 
van een corporatie die het welzijn van de arbeiders 
bevorderde, onderwijs stimuleerde en drankmisbruik 
bestreed. Daarnaast was hij vernieuwend en haalde 
bijvoorbeeld Benno Premsela binnen voor het 
ontwerp van de tapijten. Hij heeft in de jaren vijftig 
veel voor Goirle betekend op sociaal en cultureel 
vlak. Het is niet voor niets dat midden in het dorp het 
Cultureel Centrum Jan van Besouw ligt.

Hoofdstuk  3: ontwikkeling van de Textielindustrie in Goirle

Luchtfoto vanaf de kerk richting de Bergstraat. Aan de watermolenstraat zie je het fabrieksplein met schoorstenen van Van Puijenbroek. 
- Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

Het wagenpark van Van Puijenbroek. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle
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Topografische kaart 1929, schaal 1:20.000: zichtbaar zijn de eerste 
weverijen van Van Besouw en Van Puijenbroek. - bron: kadaster

Topografische kaart 1958, schaal 1:20.000: zichtbaar is de verdere 
schaalvergroting van de fabrieken, het klooster en het verdichten 
van het dorp.  - bron: kadaster

Topografische kaart 1980, schaal 1:20.000: zichtbaar is St. 
Elisabeth en grootschalige woningbouw verkavelingen aan de 
noordoostzijde van Goirle. - bron: kadaster

foto 1915 vanuit de kerk met de schoorstenen van Van Enschot en Van Besouw. op de achtergrond de molen en woningbouw aan de 
Molenstraat.  - bron: Collectie Regionaal Archief Tilburg

foto 1933 foto van het St. Elisabethgesticht met daarachter het klooster van de congregatie der Liefdezusters van het kostbaar Bloed.  - 
bron: Collectie Regionaal Archief Tilburg

Topografische kaart 2010, schaal 1:20.000: zichtbaar is de nieuwe 
ontwikkeling op het terrein van Van Enschot en de laatste 
uitbreiding van Van Besouw en Van Puijenbroek. - bron: kadaster
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Voorjaar 2015 zijn door BAAC achtereenvolgens 
een “Cultuurhistorisch onderzoek Plangebied 
Zuidrand Goirle” , een “Bouwhistorische verkenning 
Locatie Van Puijenbroek”  en een “Bouwhistorische 
verkenning Locatie Van Besouw” opgeleverd. Deze 
rapporten vormen belangrijke uitgangspunten 
voor het Transformatiekader. In het kader van deze 
rapportage zal beperkt worden ingegaan op de 
onderzoeken. Voor gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar de rapporten. 

4.1 Cultuurhistorisch onderzoek plangebied

De aspecten Archeologie, Historische Geografie en 
Bouwhistorie worden uitgewerkt op landschappelijke 
schaal. 

Archeologie
Het grootste deel van het gebied heeft een 
middelhoge verwachting. Het deel dat grenst aan 
de bebouwing van Goirle heeft deels een hoge 
verwachting. Bij transformatie van het gebied 
moet dus rekening worden gehouden met een vrij 
extensieve vorm van archeologische begeleiding bij de 
planvorming met proefsleuven en onderzoeken in het 
noordelijke deel wanneer dieper wordt gegraven dan 
30cm. Het bodemarchief zal geen grote rol hoeven te 
spelen bij de transformatie van de gebouwen.

Historische geografie en bouwhistorie
De verkavelingsrichtingen en eigendomsgrenzen 
hebben de ontwikkeling van de fabriekscomplexen 
bepaald. De verkaveling was gericht vanaf de kern 
van Goirle, min of meer loodrecht op de Leij. In 
deze richting zijn ook de meeste structurerende 

elementen aanwezig zoals het tracé van de trambaan. 
De fabrieken in het gebied zijn organisch gegroeid 
vanaf de rand van Goirle tot zij de Leij bereikten 
waarna in zijdelingse richting werd uitgebreid. 
Opmerkelijk is de ontwikkeling van het terrein van 
Van Puijenbroek, omdat dit zijn ontstaan vond aan de 
Watermolenstraat.

4.2 Bouwhistorische verkenning locatie Van 
Puijenbroek

De fabriek is ontstaan aan de Watermolenstraat 
vanuit een gebouw dat voorkomt op een kaart uit 
1865. In 1889 wordt het bestaande gebouw vergroot 
met een ververij, die de ontwikkeling van het complex 
in gang zet. De hoofdontwikkelingsrichting is 
evenwijdig aan de Bergweg tot de kavelgrens achter 
de bestaande woonbebouwing wordt bereikt. Daarna 
wordt zijdelings uitgebreid in de richting van de Leij. 
Een uitbreiding met een kantoorvleugel wordt langs 
de Bergweg gebouwd. 
De belangrijkste bouwhistorische waarden worden 
vertegenwoordigd door de gebouwen rond de 
schoorsteen, gevolgd door de gebouwen ter 
weerszijde van de oorspronkelijke fabrieksstraat en 
het kantoorgebouw aan de Bergweg.

Hoofdstuk  4: Bouwhistorisch onderzoek

fabrieksplein Van Puijenbroek Briefhoofd 1919. - bron: BAAC Bouwhistorische verkenning locatie 
Van Puijenbroek 

Briefhoofd 1906. - bron: BAAC Bouwhistorische verkenning locatie 
Van Puijenbroek

Aanduiding onderzochte gebouwen - bron: BAAC Bouwhistorische 
verkenning locatie Van Puijenbroek

ontwikkeling gebouwen Van Puijenbroek.  - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Puijenbroek
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4.3 Bouwhistorische verkenning locatie Van 
Besouw

Het complex is gegroeid vanuit de in 1885 gebouwde 
fabriek aan de Kerkstraat in de richting van de Leij. 
Aanvankelijk stond de fabriek op enige afstand van 
de weg. Na verdichting aan deze zijde wordt naar 
achteren uitgebouwd, tot waarschijnlijk het complex 
te lang werd voor een efficiënte bedrijfsvoering. Er 
werd zijdelings, naar het oosten uitgebreid en zo 
ontstond de huidige fabrieksstraat. In 1952 wordt 
het kantoorgebouw langs de Kerkstraat gebouwd, 
gecombineerd met een export- en inpakruimte, die 
in 1953 wordt uitgebreid in de zelfde vormgeving met 
een magazijn en Kalenderkamer.
De belangrijkste bouwhistorische waarden worden 

gevormd door het 
kantoorgebouw met langs 
de fabrieksstraat het als 
waardevol aangemerkte 
trafohuisje, de weverij, het 
accu en pompgebouw en de 
schoorsteen.

overweging betreffende de onderzoeken
De rapportages betreffen bovenal de analyse van de 
gebouwsubstantie gezien vanuit een bouwhistorisch 
perspectief en voldoen daarmee aan de vraag. 
Wat ontbreekt is een visie vanuit de bredere 
cultuurhistorische hoek. Als deze zou worden 
toegevoegd, dan zou ook de samenhang van de 
gebouwen als onderdeel van een ontwikkelingsproces, 
productieproces of historisch geografisch 
proces kunnen worden gewaardeerd. Vanuit die 
gezichtspunten zouden bijvoorbeeld, los van de 
puur bouwhistorische waardering, aan gebouwen of 
gedeelten van gebouwen een extra waarde kunnen 
worden toegevoegd. Een waarde die voortkomt uit een 
samenhang zoals boven aangegeven. 
Zo zou je bijvoorbeeld voor de gevel van het kantoor 
van Van Besouw tot een meer genuanceerde 
waardering komen in plaats van hoge waardering - 
geen status waardering die de gevel nu heeft en zou 
bijvoorbeeld de zaagtandgevel aan de Bergstraat van 
Van Puijenbroek een hogere waardering krijgen als 
onderdeel van de afwikkeling van kantoorgebouw 
naar productiehallen. Zo kan ook de garage van Van 
Puienbroek hoger gewaardeerd worden, omdat deze 
in de bedrijfscultuur een belangrijke rol speelde.

Schoorsteen Van Besouw. - bron: BAAC Bouwhistorische 
verkenning locatie Van Besouw

Hoek van het kantoor Van Besouw aan de kerkstraat.Luchtfoto van de stoomweverij Van Besouw 1929. - bron: Regionaal Archief Tilburg

Aanduiding onderzochte gebouwen. - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Besouw

ontwikkeling gebouwen Van Besouw . - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Besouw
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Op basis van een rondgang is een globale inschatting 
gemaakt van de technische staat van de gebouwen. 
De gebouwen zijn alleen visueel geschouwd, en alleen 
vanaf de begane grond. Tegen de achtergrond van de 
herbestemming is vooral gekeken naar het casco, 
de constructie en de gevels en is voor zover mogelijk 
gekeken naar de dakconstructie, omdat de kwaliteit 
hiervan een indicatie is voor de kwaliteit van de veelal 
niet zichtbare kapconstructie. In de onderstaande 
beschrijving worden bij diverse gebouwen fenomenen 

benoemd. Het benoemen is bedoeld ter indicatie en is 
niet uitputtend.

5.1 Van Puijenbroek

De algemene staat van de gebouwen is redelijk tot 
goed. Gezien de constructiewijze van de meeste 
gebouwen is roestend ijzer in het metselwerk, 
naast rottend houtwerk door langdurige lekkage, de 
grootste bedreigingen van de technische staat.

Hoofdstuk  5: Technische staat gebouwen

1. Zeer slechte staat
2. Slechte staat
3. Matige staat

4. Redelijke staat
5. Goede staat
?.   Wel aanwezig, niet geschouwd

Ge
bo

uw

fu
nd

er
in

g

M
et

se
lw

er
k

W
an

do
pe

ni
ng

en

k
ap

co
ns

tr
uc

tie

D
ak

Al
ge

m
ee

n

opmerkingen

I 5 4 3 ? 4 4 Rijksmonument (voorste gedeelte). Kantoorgedeelte niet bezocht, lekkage in legramen en 
kap kantoor

II 5 5 4 3 ? 4 Vrij veel lekkagesporen in de weggestucte kapvoet

III 5 3/4 4 Rijksmonument. Metselwerk basement goed. Schacht erosie voegwerk en steen

IV 5 4 4 3 3 3 Roestende opleggingen en zetting boven deur, eroderend metselwerk

V 5 Rijksmonument. door venster bekeken

VI 5 4 4 4 5 4 Scheuren in gevel door aanbouw en door plaatselijke zetting

VII 5 5 4 4 4 4 Goot loopt over trekbalken spant. Mogelijk aantasting balkkoppen

VIII 5 5 4 ? ? 5 In goede staat

IX 5 5 5 ? ? 5 In goede staat

X ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XI 4 4 4 Kap in redelijke tot goede staat

XII 5 4 3 3 3 3 Leksporen en zakgootconstructie doen matige staat vermoeden

XIII ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XIV 5 4 4 ? 4 4 In redelijke tot goede staat op ontsierende reparatie in de gevel na

XV ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XVI 5 5 4 4 ? 4 In redelijke tot goede staat

XVII 5 4 ? 4 3 4 Behalve lekkage, in redelijke staat

XVIII 5 3/4 3/4 4/5 5 4 Behalve de gevel in redelijke tot goede staat

XIX 5 3/4 4 4 5 4 Gevel overbelast en aangetast door lekke goot, verder goede staat

XX 5 3/4 4 ? ? 4 Gevel gescheurd en voegwerk geerodeerd

XXI 5 4/5 5 ? ? 5 In goede staat

XXII ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

Aanduiding onderzochte gebouwen Van Puijenbroek, schaal 1:2.000.
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I. Ververij kantoor

Gevelmetselwerk redelijk tot goed, schilderwerk 
behoeft onderhoud, waardoor plaatselijk houtwerk 
aangetast.

II. Gebouw II

Geheel ingebouwd. Metselwerk in goede staat. 
Kapconstructie is weg gewerkt achter stuc op latjes. 
Vanwege de leksporen en de constructie met een (zak)

goot over de spantopleggingen, moet hier met een 
aantasting van de kapvoet en balkkoppen rekening 
worden gehouden. 

I. Voorgevel in redelijke staat. I. Mogelijk asbest windveer, voegwerk 
geërodeerd, schilderwerk verweerd.

I. Spantconstructie in goede staat.

II. Metselwerk en houtwerk goed, respectievelijk redelijk. Leksporen 
onder goot en rond kapvoet doen aantasting kapconstructie vermoeden.
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III. Schoorsteen

Metselwerk is in redelijke tot goede staat, waarbij 
het basement beter is dan de schacht. In de schacht 
heeft geërodeerd metselwerk geleid tot schade aan 
de baksteen. Mogelijk is dit ook veroorzaakt door 
hervoegen met een te harde cementhoudende mortel.

III. Aanzicht schoorsteen. III. Veegluik in relatief recent gerestaureerd metselwerk. III. Metselwerk is goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

III. Metselwerk is goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

III. Metselwerk hogerop aangetast door eroderend voegwerk.



ANALySE

25

IV. ketelhuis

Het metselwerk is in een redelijke tot goede 
staat, waarbij moet worden opgemerkt dat in de 
buitengevel eroderend/ verkankerend metselwerk, 
vermoedelijk na voegwerkherstel. Boven de deur 
een zettingsscheur ten gevolge van het inbrengen 
van de deur. De kapconstructie is aan het oog 
onttrokken door pleisterwerk, maar een lekspoor 
onder het legraam, ter plaatse van de kapvoet, boven 
de oplegging van een spant doet vermoeden dat de 
kapvoet en de spantoplegging zijn aangetast. Een 
scheur in het metselwerk tekent zich af in deze buurt, 
wat ook het gevolg kan zijn van een roestend anker 
ten gevolge van de lekkage.

V. Machinekamer

Dit gebouw kon alleen door het venster worden 
geschouwd. Het gevelmetselwerk is in goede staat. 
De indruk is dat de constructie ook in een goede staat 
verkeert. 

IV. Voorgevel met rechtsonder aangetast metselwerk en scheur 
boven deur. Mogelijk asbesthoudende windveer.

IV. Lekkage onder legraam. V. Interieur Machinekamer.

V. Gevel machinekamer.
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VI. Weverij

De algemene staat van het gebouw is globaal 
gezien goed. Ten behoeve van de functionaliteit 
is de kapconstructie deels afgetimmerd en de 
bedekking hersteld. Hierdoor is de constructie 
daar niet zichtbaar. Het niet afgetimmerde deel is 
in goede staat, hoewel aangenomen moet worden 
dat op de bij dit soort constructies zwakke plekken 
ter plaatse van de zakgoten, de constructie zal zijn 
aangetast. Het metselwerk is in goede staat. Nabij 
de aansluiting met de nieuwe gevel is het gebouw 
over de volle hoogte gescheurd. Sporadisch is het 
metselwerk gescheurd ten gevolge van roestend ijzer 
en een kleine zakking ter plaatse van het gekoppelde 
kozijn in de noord-westgevel, waarschijnlijk 
ontstaan door onderspoeling van de fundering of 
graafwerkzaamheden ter plaatse van de deur.

VII. Weverij

Gebouw is in goede staat en staat voor het 
grootste deel tussen andere gebouwen. Door de 
gootconstructie, die eenzijdig over de trekbalken van 
het spant lopen, kan aantasting van de balkkoppen 
vermoed worden. De stalen kozijnen zijn (vrijwel) niet 
geroest en ook de houten kozijnen zijn in redelijke 
staat.

VI. Niet afgetimmerde sheddakconstructie. VI. Lichte zakking met daardoor gescheurd 
metselwerk ter weerszijde van de deur.

VI. Gevelaanzicht noord-west. VII. Metsel en houtwerk zijn in goede staat.

VII. kapconstructie met links de zakgoot over de trekbalken.VII. Voormalige buitengevel, nu in gebouw XIV.



ANALySE

27

VIII. Magazijn

Gebouw is niet van binnen geschouwd. Te oordelen 
aan het gevelmetselwerk is de technische staat in 
ieder geval redelijk, waarschijnlijk goed.

IX. kantoorgebouw

De technische staat is zondermeer goed. 
Aandachtspunt is beginnende roestvorming bij de 
oplegging van enkele stalen lateien. Een aantal 
hardstenen waterslagen onder kozijnen zijn ontsierd 
door uit geërodeerde brandlagen.

VIII. Gevelmetselwerk is in goede staat, hier en daar geërodeerd voegwerk, (vrijwel) geen roestvorming bij lateien, roosters en ankers. IX. Voorgevel.

IX. Venster met mogelijk beginnende roestvorming in linker 
oplegging van de latei.

IX. Brandlaag in hardstenen waterslag en beginnende 
roestvorming rond kruipruimte ventilatierooster.
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X. Magazijn

Gebouw is niet geschouwd.

XI. Gebouw XI 

Is een deel van de overkapping van de fabrieksstraat 
tussen de gebouwen I en VI en bestaat alleen uit een 
dakconstructie. De stalen spanten zijn in goede staat. 
Weinig leksporen en geen opvallende scheurvorming 
rond de opleggingen duiden op een redelijke tot goede 
technische staat.

XII. Gebouw XII 

Overkapte straat tussen de gebouwen I en IV. 
Kopgevel is in goede staat. Mogelijk asbesthoudende 
windveren. Kapconstructie is niet zichtbaar achter 
pleisterwerk. Door de constructiewijze waarbij de 
zakgoot over de trekbalken van de spanten loopt, 
moet rekening worden gehouden met aangetaste 
balkkoppen. Doordat de binnenzijde van de kap is 
gepleisterd, is deze niet zichtbaar. Door de (oude) 
verkleuringen en reparatieplekken in de pleisterlaag 
moet aangenomen worden dat de constructie in 
matige tot redelijke staat is.

XIII. Gebouw XIII

Gebouw is niet geschouwd.

XIV. Gebouw XIV 

Gebouw bestaat uit sheddaken tussen de gebouwen 
VII, VIII en IX. In de van oorsprong vrijwel gesloten 
gevel zijn openingen gemaakt en is een deel van 
het metselwerk vervangen. Het gevelmetselwerk is 

in een redelijke technische staat. De visuele staat 
is slecht, veroorzaakt door het weinig passende, 
niet ontstoorde metselwerk. Het deel van het dak 
dat zichtbaar is ziet er goed uit, de kapconstructie 
is aan het zicht onttrokken, maar er zijn geen 
opvallende leksporen zichtbaar, dat doet verwachten 
dat de kapconstructie in redelijke tot goede staat is. 
Schilderwerk en daarmee de verwachte staat van het 
houtwerk is redelijk tot goed. 

XI. kapconstructie.

XII. Voorgevel.

XIV. Interieur met gevel gebouw VII.

XIV. Voorgevel met detonerende reparatie waar oorspronkelijk 
een brede deur heeft gezeten.
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XV. Gebouw XV

Gebouw is niet geschouwd.

XVI. Magazijn

Het dakbeschot is aan het oog onttrokken door 
plaatwerk. Hierin tekenen zich een aantal plekken 
af die nat zijn geweest, maar over het algemeen is 
te verwachten dat de kapconstructie in een goede 
technische staat is. Scheurvorming die het gevolg kan 
zijn van roestende opleggingen van de trekbalken van 
de spanten is niet aangetroffen. Het metselwerk is in 
een goede staat.

XVII. kantoor, grondstoffenmagazijn

De platdakconstructie was aan het zicht onttrokken. 
Gezien het ontbreken van verdachte verkleuringen 
kan er van worden uitgegaan dat de dakconstructie in 
redelijke technische staat is. Een legraam is gebroken, 
waar een lekkage het gevolg van is.

XVI. Spantconstructie in goede staat.

XVI. Spanten opgelegd in penanten, 
opleggingen zijn in goede staat.

XVII. Staat van het metselwerk is goed. XVII. Lichtkap lekt op de nok.

XVII. Legraam gebroken.
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XVIII. Magazijn

Het gevelmetselwerk is in een redelijke staat. 
Voegwerk is laag aan de gevel geërodeerd en aan 
de linkerzijde aangetast als gevolg van langdurige 
waterbelasting door een verstopte hemelwaterafvoer. 
De deur is in matige staat en het schilderwerk heeft 
onderhoud nodig. De metselwerk binnenwanden zijn 
in goede staat en bij de legramen zijn geen duidelijke 
sporen van langdurige lekkage. Het pannendak is in 
goede staat en ondanks dat de kapconstructie aan het 
oog is onttrokken kan verwacht worden dat deze in 
goede staat is. 

XIX. Spoelerij, wasserij

Dit gebouw bestaat uit twee, uit constructief oogpunt 
vrijwel identieke beuken met vakwerkspanten, 
vergelijkbaar met gebouw XVIII. Later zijn hier 
gelijkvormige gebouwen aan twee zijden aan toe 
gevoegd. Het gevelmetselwerk is in redelijke staat, 
plaatselijk aangetast door waterbelasting uit een met 
gebouw XVIII gedeelde verstopte hemelwaterafvoer 
en de goot. De zijgevel is licht ontzet doordat 
de gevel van het aangebouwde volume op deze 
topgevel is gezet. De pannen dakbedekking en 

golfplaten bedekking op de ventilatiestraten zij in 
goede technische staat. Mogelijk is de golfplaat van 
de ventilatiestraten asbesthoudend. De legramen 
zijn afgedekt met transparante kunststof platen. 
De spanten van één gebouw zijn bekleed met 
pleisterwerk en daarom niet te controleren. Omdat 
er geen sporen van grote langdurige lekkages zijn 
aangetroffen, kan worden aangenomen dat de 
spanten in een goede technische staat verkeren. 

XVIII. kapconstructie met bijzondere 
vakwerkspanten is in goede staat.

XVIII. Gevelmetselwerk plaatselijk geërodeerd boven maaiveld en 
ten gevolge van een langdurig lekkende hemelwaterafvoer.

XIX. Zetting doordat de gevel van het aangebouwde volume  op de 
topgevel rust. Erosie van metselwerk door verstopte goot.

XIX. kapconstructie is aan het zicht onttrokken. Sporen van grootschalige langdurige lekkage ontbreken.
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XX. ketelhuis

Het interieur is niet geschouwd.

In het gebouw is een pelletbunker ingebouwd, 
waarvoor een grote doorrijopening is gecreëerd. 
Waarschijnlijk door thermische spanningen die niet 
door de kleine overgebleven penant aan de linkerzijde 
kunnen worden opgenomen, is de gevel boven de 
oplegging van de latei gescheurd. Laag in de gevel 
is het metselwerk geërodeerd, waarschijnlijk onder 
invloed van vocht in combinatie met  (strooi)zout. 
Hierdoor is het gevelmetselwerk in een matige 
tot redelijke technische staat. Schilderwerk is in 
goede staat en daarmee waarschijnlijk ook het 
achterliggende houtwerk.

XXI. ketelhuis

Gevelmetselwerk in een redelijke tot goede staat met 
enig eroderend voegwerk net boven straatniveau. 
Schilderwerk van dakrand en stalen vensters is in 
goede staat en metselwerk vertoont geen duidelijk 
zichtbare sporen van roest in de stalen vensters en 
lateien. 

XXII. open berging

Gebouw is niet geschouwd.

XX. Linksboven de latei is de gevel gescheurd. De plint is aangetast door (strooi)zout nabij de doorgang.

XXI. Metsel-, staal- en schilderwerk is in goede 
staat. ontsierende reparatie aan de linkerzijde.

XXI. Gevelaanzicht.
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5.2 Van Besouw

De algemene staat van de gebouwen is redelijk. 
Gezien de constructiewijze van de meeste gebouwen 
is roestend ijzer in het metselwerk, naast rottend 
houtwerk door langdurige lekkage, de grootste 
bedreiging van de technische staat. Schade zal 
hoogstwaarschijnlijk ook ontstaan zijn door 
thermische spanningen, trillingen, aanrijdschade en 
beheer waarbij de productie belangrijker werd geacht 
dan het behoud van gebouwen of onderdelen daarvan.

1. Zeer slechte staat
2. Slechte staat
3. Matige staat

4. Redelijke staat
5. Goede staat
?.   Wel aanwezig, niet geschouwd
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opmerkingen
1 5 3 3 ? ? 3 Gevels gescheurd veroorzaakt door zetting, thermische spanning en trillingen

2 5 5 4 ? ? 4 Gevelopeningen en kozijnen matig, diverse kleinere betonschades

3 5 5 4 ? ? 4 Betonschades iets ernstiger dan gebouw 2

4 5 3 2 ? ? 2 Muurwerk divers van kwaliteit maar algemeen matig tot slecht

5 ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

6 ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

7 5 2 2 ? ? 2 Voor zover zichtbaar daken en oostgevels in een slechte staat

8 5 3 3 ? ? 3 Gevels pl. gescheurd door zwakke schakels/roest. Kozijnen sl. onderhoud

9 5 2 3 ? 2 2 Alleen binnenplaatsgevel geschouwd

10 5 ? ? ? ? 2 Slechts heel beperkt geschouwd

11 5 4 ? 3 4 Voor zover zichtbaar in redelijke staat

12 5 2 2 ? ? 2 Veel slechte aansluitingen in het muurwerk

13 5 2 2 2 2 2 Slecht object, gietijzeren kolommen in redelijke staat

14 5 4 4 Voegwerk matig door verhitting en roet

15 5 3 2 ? ? 3 Matige staat door veel scheuren tgv therm. spanningen, roest en trillingen

16 5 3 2 ? ? 3 Matige staat door veel scheuren tgv therm. spanningen, roest en trillingen

17 5 ? ? ? ? ? Niet geschouwd
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Aanduiding onderzochte gebouwen Van Besouw, schaal 1:2.000.
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1. Portiersloge en installatieruimte

Gevelmetselwerk redelijk tot goed, schilderwerk 
behoeft onderhoud, waardoor plaatselijk houtwerk 
aangetast.

2. Hoofdkantoor

Metselwerk in goede staat. De betonnen dakrand is 
van afstand gezien matig door spanningen (roestende 
wapening). De kozijnen zijn in een redelijke staat 
(enkel glas). De verticale belegstukken zijn redelijk tot 
goed. De entree en met name de betonnen dakvorm 
is zeer slecht. Het lijstwerk boven het plint is in een 
redelijke tot goede staat.

1. Gevel in redelijke staat, beton van raamopeningen en vensters. 
De hoeken zijn verticaal gescheurd.

1. Voorgevel in redelijke staat maar verticaal gescheurd.

1. Scheurvorming op hoeken. 2. Detail luifeldak met betonschade.2. Detail betonnen dakrand - het metselwerk en dekstuk is 
langdurig vochtbelast door een slechte afwatering, dit zal 
vervolgschade opgeleverd hebben.

2. Gevel langs de kerkstraat.
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3. kalanderkamer en magazijnen

Dit gebouwdeel toont veel gelijkenis met gebouw 2 
maar is wat slechter van kwaliteit. Er is hier meer 
sprake van roestend ijzerwerk in belegstukken en 
raamomrandingen. Ook de dakrand lijkt slechter te 
zijn. Dat geldt ook voor de lijst die boven het plint.

4. magazijn (inrit)

Van dit gebouwdeel is alleen de entree beschouwd. 
Het muurwerk van deze gevel is redelijk inclusief de 
omlijsting en de dakrand. Het stalen kozijn is slecht.

5. kalanderkamer

Gebouw is niet geschouwd.

6. kantoor, Ververij en kleurstoffenmagazijn

Gebouw is niet geschouwd.

7. Weverij

De gevels met veel bouwsporen zijn kwalitatief 
redelijk tot goed. Het metselwerk vertoont maar 
weinig scheuren en met name het muurwerk in de 
spaarvelden en de bovenrand met muizentand is 
goed. Gootbekledingen en dakrand zijn slecht. Dat 
geldt vermoedelijk ook voor het dak.3. Deze foto is genomen op de plaats waar de gevellijn knikt, 

overgang gebouw 2 op 3.

4. Gevelaanzicht van het magazijn dat als tussenlid naast het hoofdkantoor fungeert. 7. Gevelaanzicht van de weverij.

3. Plintlijst met vochtschade.
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8. Magazijn

Dit gebouwdeel is eigenlijk in een redelijke tot goede 
staat voor wat betreft de gevel. Plaatselijk is wel 
scheurvorming zichtbaar maar gezien het oppervlak is 
dit maar een klein percentage slecht muurwerk.
Zelfs de kozijnen en met name de onderste twee 
lagen zijn nog redelijk. Slecht onderhoud heeft deze 
vermoedelijk goed grenenhouten onderdelen zwaar 
belast. Het voegwerk is plaatselijk verdwenen en 
moet worden hersteld. Verder is een groot oppervlak 
van het voegwerk geschikt om te worden behouden. 
Slechte afwatering van het dak en mogelijk het 
ontbreken van hemelwaterafvoeren heeft het muur- 
en houtwerk op de uitwendige hoek belast. Dit heeft 
geleid tot spanningen en scheuren in het muurwerk.

9. Gebouw 9

Gebouw is niet geschouwd.

10. magazijn (vermoedelijk)

Gebouw is niet geschouwd.

11. Garenmagazijn

Dit gebouwdeel, eigenlijk alleen een overkapping, is in 
een redelijke staat. Dat geldt voor het muurwerk (met 
bouwsporen) en het dak.

8. Gevelaanzicht8. Gevelaanzicht van het magazijn. 11. Garenmagazijn.
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12. Gebouw 12

In deze gebouwgevels zijn de contouren van de 
zaagtanddaken nog zichtbaar. De gevels zijn 
in een redelijke tot slechte staat en vertonen 
veel bouwsporen van oude muuropeningen en 
gootaansluitingen. Delen van de dakranden zijn 
nog aanwezig en zijn van een slechte kwaliteit . De 
zuidelijke gevel met een opbouw van een latere datum 
is slecht te noemen door vele slechte aansluitingen/
aanhelingen en aanpassingen.

13. Bergloods

Dit gebouw is een overkapping met een zeer slechte 
staat. Slechts de gietijzeren kolommen en delen van 
de houtconstructies zijn nog redelijk. De daken zijn 
vermoedelijk asbesthoudend.

12. Gevel met contouren van de sheddaken. 12. Zuidgevel.

13. Detail gietijzeren kolom13. Bergloods achter op het terrein.
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14. Schoorsteen

Het metselwerk is in goede staat, hogerop is 
het aangetast door eroderend voegwerk. De 
schoorsteenkop vertoont loszittend voegwerk en 
gescheurde stenen. De klimijzers vragen een nadere 
inspectie.

15. ketelhuis

De gevels van dit gebouw zijn voorzien van vele 
ijzerwaren wat muurschade oplevert. De gevel op 
het zuidwesten wordt thermisch zwaar belast en 
hierdoor zijn hoogstwaarschijnlijk scheuren ontstaan. 
Ook de kopgevel aan de noordzijde is op plaatsen 
fors gescheurd. In deze gevel zijn veel installaties 
doorgevoerd met vervolgschade van dien.

16. Accu- en pompgebouw

Het muurwerk van dit gebouw is in een redelijk tot 
goede staat met uitzondering van de uitwendige 
hoek op het zuidoosten. Hier zijn verticale scheuren 
zichtbaar. Onduidelijk is waarom een beplating is 
aangebracht. De noordgevel inclusief de kozijnen is 
eveneens in een redelijke tot goede staat.

17. Timmerwinkel, onderhoudsdienst, administratie 
en magazijn

Gebouw is niet geschouwd.

15. Gevelaanzicht van het ketelhuis met links de zijgevel van het accu- en pompgebouw.

14. Metselwerk goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

14. De schoorsteenkop vertoont loszittend voegwerk en 
gescheurde stenen, de klimijzers vragen een nadere inspectie.

15. Vervolgschade van de doorgevoerde installaties door de gevel.

16. Gevelaanzicht van het accu- en pompgebouw.
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Het landschap, de textielindustrie en de ontwikkeling 
van Goirle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
zoals te lezen in voorgaande hoofdstukken.
De posities en uitstraling van de fabriekscomplexen  
voor het dorp zijn onderdeel van het DNA van Goirle. 
Middels het transformatiekader verankeren we dit 
DNA in de nieuwe ontwikkelingen.  

In dit hoofdstuk beschrijven we welke stenen 
belangrijk zijn voor de stoffelijke verbinding met de 
verhalen om daarmee het DNA voeden. Dit vormt 
belangrijke input voor het transformatiekader. Het 
betekent wel dat er afwijkingen kunnen zijn ten 
opzichte van de rapporten BAAC.
We onderscheiden als eerste de schoorstenen 
en hoofdkantoren, daarna de afzonderlijke twee 

fabriekscomplexen. Daarbij beschouwen we de 
uitstraling vanuit en naar het landschap en vanuit en 
naar het dorp. 

6.1 Schoorstenen

De schoorstenen maken al meer dan 100 jaar de 
fabriekscomplexen zichtbaar in het landschap. Zij 
wezen samen met de kerktoren de weg als je vanuit 
de omringende dorpen naar Goirle reed. Nog steeds 
zijn ze zichtbaar als je vanuit het zuiden Goirle 
benaderd.
Overigens zijn ze vaak verplaatst vanuit functioneel 
oogpunt, bij verbouwingen of het plaatsen van nieuwe 
hallen. 

Hoofdstuk  6: Verhalen en symbolen

foto vanaf de Molendijk met zicht op de gebouwen en schoorsteen 
van Van Puijenbroek. - Bron: Google maps

foto vanuit het beekdal met zicht op de schoorsteen Van Besouw. 
- Bron: Google maps

De kerkstraat met op de achtergrond de hoge schoorsteen van 
Van Besouw 1920. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

Helemaal links de watermolen met rechts het Molenwiel en op 
de achtergrond Van Puijenbroek 1910. - Bron: fotoboek Een eeuw 
Goirle

foto vanaf de kerktoren met de kerkstraat. Links zie je de molen en rechts de fabriekstoren van Van Enschot en daarachter de 
schoorsteen en sheddaken van Van Besouw 1900. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

foto vanuit de Molendijk. Links zie je de gebouwen van Van Puijenbroek aan het open beekdal. Rechts de gebouwen en schoorsteen van 
Van Besouw achter de coulissen van bomen. - Bron: Google maps



ANALySE

39

6.2 Vormgeving van beide kantoren
Beide fabrieksdirecteuren hebben besloten om aan de 
weg een imposant kantoorgebouw neer te zetten. Niet 
terugliggend op een centrale plek in de fabriek, maar 
excentrisch en direct tegenover de woonbebouwing 
van Goirle, met het doel een duidelijk adres te creëren 
en zichtbaar te zijn. Besouw ging zelfs zo ver om 
een deel van de productie achter een zelfde met 
veel oog voor allure en status vormgegeven gevel te 
situeren om het complex nog indrukwekkender te 
maken. Streng ritme en een zware lijst bij Besouw, 
grote gedetailleerdheid bij Van Puijenbroek, waarbij 
bij Van Puijenbroek ook de vanaf de straat zichtbare 
delen van de fabriek architectonisch zorgvuldig zijn 
vormgegeven en daarmee het beeld ondersteunen.

Zorgvuldig ontworpen overgang tussen fabriekshuisje en de gevel 
van het hoofdkantoor.

foto uit 1929. Je ziet de schoorsteen nog op een andere plek staan. 
ook zie je de letters op het dak en de lage hal naast het oude 
hoofdkantoor op de hoek. - Bron: Regionaal Archief Tilburg

Gevel van het hoofdkantoor Van Besouw aan de kerkstraat. De gevel buigt mee met de knik van de straat.

Zorgvuldig ontworpen kozijnen met lateien in het hoofdkantoor 
van Van Puijenbroek.

Gevel van het hoofdkantoor Van Puijenbroek aan de Bergstraat met de rijk gedecoreerde ramen en voordeur.
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6.3 Van Puijenbroek

Sheddaken aan de Bergstraat
De fabriek van Van Puijenbroek bepaalt aan de 
Bergstraat, een belangrijke ontsluitingsweg 
van Goirle, sterk het beeld. Niet alleen met het 
hoofdkantoor dat direct langs de weg staat, maar 
juist ook met de sheddaken met beeldbepalende 
rosetraampjes, die dieper op het terrein liggen. 

Dakvormen
De verschillende dakkappen, ontworpen vanuit 
functionaliteit zijn met hun dakvormen opvallend 
zichtbaar vanuit het landschap. 

Watermolenstraat. 
Intimiteit van deze straat wordt bepaald door de 
klinkerbestrating, hoge bomen, de tuinmuur en de 
hoge fabrieksbebouwing. De straat maakt een bocht, 
versmalt door de hoge gebouwen om vervolgens uit te 
komen in de weidsheid van het landschap.

fabrieksplein
Op het fabrieksplein komt de geschiedenis van de 
fabriek tot leven. De volumes aan elkaar gebouwd 
met verschillende hoogtes, details, ramen en 
dakvormen, allen puur vanuit functionaliteit ontstaan 
maken een waardevol ensemble.

De poort bij Van Besouw tussen transformatorhuisje en hoofdkantoor. Vanuit de poort leidt de fabrieksstraat tot aan de schoorsteen.Vanuit de watermolenstraat ervaar je een intieme ruimte tussen 
de tuinmuur van Huize Anna, het groen en de hoge gevels van Van 
Puijenbroek. 

Aan het beekdal is een collage van vormen ontstaan door de uit 
functie ontstane dakkappen en vormen.

fabrieksplein van Van Puijenbroek. Een collage van hoogtes, 
daken, steenkleur en details.

De sheddaken met rosetramen en opvallend ritme van daken, 
goten en hemelwaterafvoeren.

Vanuit de Bergstraat ervaar je sterk de sheddaken met de mooie roset-ramen van Van Puijenbroek. - Bron: Google maps
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6.4 Van Besouw

Poort fabriek
De poort van de fabriek wordt gevormd door het 
ensemble van het transformatorhuisje met het 
hoofdgebouw. De arbeiders liepen hier naar binnen en 
buiten.

fabrieksstraat
De fabrieksstraat wordt gekenmerkt door een smal 
profiel, hoge metselwerk gevels met daarachter het, 
zicht op de schoorsteen en de hoge bomen.

Bomen begrenzen de fabriek
Bomen zijn altijd de natuurlijke begrenzing geweest 
van het terrein van Besouw en het landschap. 
De bomen dienden ook als bescherming tegen 
slagregens. 

Ruimte voor bomen en het landschap
Langs de Beekse Dijk is altijd ruimte gebleven voor 
bomen en groen gevormd door de groenstrook langs 
het fietspad. Dit is de plek waar het Beekdal vrijwel tot 
aan de Kerkstraat doorloopt. 

Hoofdkantoor met toegang tot de fabriek.

Het transformatorhuisje met kenmerkende ronde ramen.Hier is goed de poort zichtbaar tussen het transformatorhuisje en het hoofdkantoor. De achterzijde van het transformatorhuisje is geheel 
bekleed met beplanting.

De fabriek wordt door een hoge bomenrij geheel aan het zicht 
onttrokken. Alleen de schoorsteen komt er bovenuit.

op de T-splitsing van Beekse Dijk, Abcovenseweg en kerkstraat 
ervaar je hoe dicht je bij het Beekdal bent. Door het ruime profiel, 
de bomen en het fietspad loopt het Beekdal tot op de kruising. 

Zicht vanuit de Groenweg op het hoofdkantoor 1975. - Bron: 
Collectie Regionaal Archief Tilburg
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Maquettefoto van de huidige situatie

Het transformatiekader bestaat uit een interpretatie 
van de cultuurhistorische waarden. Deze worden 
geïnterpreteerd en vertaald naar potenties in de 
brede samenhang van het object, ensemble of 
gebied als geheel. Het transformatiepotentieel 
wordt onderbouwd door te refereren aan de 
cultuurhistorische waardestelling en het historisch 
onderzoek.
Het transformatiepotentieel wordt uitgedrukt in drie 
gradaties. Bron: leidraad transformatiekader versie 1.4 10-02-
1017 Pilot ErfgoedfabriekTechnische Universiteit Delft  

HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Hoog transformatiepotentieel biedt mogelijkheden 
voor ontwikkeling door middel van interventie, 
transformatie, herontwerp of reconstructie. Er zal 
in deze zones of bij deze onderdelen voornamelijk 
sprake zijn van indifferente waarde. Een hoog 
transformatiepotentieel betekent dus dat er 
veranderingen kunnen plaatsvinden omdat de 
oorspronkelijke karakteristieken al zijn aangetast 
of verdwenen, of dat de cultuurhistorische waarden 
niet of niet meer aanwezig zijn in het betreffende 
(onder)deel. Dit kan dus duiden op speelruimte 
om verdere vernieuwing mogelijk te maken maar 
evenzeer op de mogelijkheid om de oorspronkelijke 
toestand in meer- of mindere mate te reconstrueren. 
Hierover moet het transformatiekader per aspect 
duidelijkheid verstrekken door aan te geven in welke 
oplossingsrichting gedacht moet worden. 
Hoog transformatiepotentieel wordt op de kaart met 
de kleur groen aangegeven.

BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Beperkt transformatiepotentieel betreft zones of 
onderdelen waar sprake is van positieve of hoge 
waarde, die door interventie of transformatie 
onder druk zou kunnen komen te staan. Het 
behoud en/of de restauratie van deze zones 
en onderdelen zal een grote bijdrage (blijven) 
leveren aan de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw en moet worden nagestreefd. Interventie, 
transformatie, herontwerp of reconstructie wordt 
hier niet op voorhand uitgesloten maar alleen indien 
zwaarwegende argumenten de noodzaak hiertoe 
aannemelijk maken en indien ze in redelijkheid 

realiseerbaar zijn met instandhouding van de 
essentiële kwaliteiten. 
Beperkt transformatiepotentieel wordt op de kaart 
met de kleur rood aangegeven.

GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Gemengd transformatiepotentieel geldt voor 
‘gemengde’ zones, waar gaafheid dermate is 
aangetast dat behoud en/of restauratie minder 
vanzelfsprekend is maar wel tot de mogelijkheden 
behoort. Hierin zijn aanpassingen bespreekbaar 
mits de redelijke noodzaak hiertoe aanwezig is en de 
ingreep past binnen de kaders zoals die bij de diverse 
aspecten zijn geschetst. Gemengde zones kunnen 
ook zones zijn waar ‘hoog’ en beperkt’ door elkaar 
lopen, bijvoorbeeld ruimten die zelf waardevol zijn 
maar de afwerkingen ervan niet. Deze worden op de 
tekeningen ook aangegeven als ‘gemengd’. Ook de 
kwalificatie ‘gemengd transformatiepotentieel’ vereist 
dus een korte toelichting in welke richting gedacht 
kan worden. 
Gemengd transformatiepotentieel wordt op de kaart 
met de kleur oranje aangegeven.

transformatiepotentieel
Het transformatiepotentieel is inzichtelijk gemaakt op 
vier niveaus. Middels lijnen voor gevels en stedelijke 
structuren en middels ruimten voor gebouwmassa 
en stedelijke ruimte. Door middel van toelichtende 
teksten wordt het enigszins abstracte karakter van de 
kaarten meer inzichtelijk gemaakt. 

Hoofdstuk  7: transformatiepotentieel
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7.1 Waardekaart BAAC

Op de waardekaart BAAC is aangegeven welke 
van de onderzochte gebouwen als waardevol zijn 
aangemerkt en een voldoende (>6) als score hebben.

Van Besouw
Binnen het fabriekscomplex van Van Besouw heeft 
BAAC de volgende gebouwen gewaardeerd met een 6 
of hoger:

1. Portiersloge en installatieruimte: 6,7
2. Kantoor: 7,2
7. Weverij: 6,0
14. Schoorsteen: 6,7
16. Accu- en pompgebouw: 6,0

Van Puijenbroek
Binnen het fabriekscomplex van Van Puijenbroek 
heeft BAAC de volgende gebouwen gewaardeerd met 
een 6 of hoger:

I. Ververij kantoor: 7,1
II. Gebouw II: 6,8
III. Schoorsteen: 9,1
V. Machinekamer: 8,5
VI. Weverij: 6,3
VII. Weverij: 6,5
IX. Kantoorgebouw: 8,8
X. Magazijn: 6,3
XVII.  Kantoor, grondstoffenmagazijn: 6,0

Deelgebied A, schaal 1:2.000

Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

IX

VII

VI
VI

X

I

V

III

XVII

2

7

16

14

1

II

Waardering BAAC

Niet behoudenswaardig

Rijksmonument

Behoudenswaardig

Waardekaart BAAC, schaal 1:2.000
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Van Puijenbroek, schaal 1:2.000
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

A1

A3

A2

A5

A4

A7
A7

A6

Transformatie-
potentieel

Gevels

Hoog

Gemengd

Beperkt

A Aanduiding
gevels

7.A Gevels

Op de waardekaart gevels staan (delen) van gevels van 
gebouwen aangemerkt.

A1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Zowel het hoofdkantoor als het 
transformatorhuisje zijn positief beoordeeld 
door BAAC; combinatie met bijbehorende 
bouwvolumes behouden. Referentie aan entree 
van het fabriekscomplex. 

A2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Bij transformatie van de straatgevels moeten 
ze worden vervangen door een wand met 
vergelijkbare typologie; opgebouwd uit verticale 
elementen, aaneengesloten, dezelfde hoogte en 
met knik.  

A3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij versterken van de entree van de 
industriestraat is behoud, dan wel analoge 
nieuwbouw aan te bevelen. 

A4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Gemetselde tuinmuur van de tuin van Huize 
Anna; pleinwand, refererend aan het ‘geheim’ 
van het park. 

A5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Behoud van gevels van 1e fabriekscomplex 
van belang. De volumes erachter ook, maar 
ook denkbaar dat ze getransformeerd kunnen 
worden. 

A6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Sheddaken zijn beeldbepalend voor de wand 
aan de openbare weg. Bij transformatie als 
‘stijlelement’ overwegen terug te laten komen.

A7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Karakteristieke kopgevels grenzend aan het 
landschap. Bij nieuwbouw overwegen of een 
verwijzing naar deze vorm mogelijk is of 
bijvoorbeeld een markant gevormde kopgevel 
plaatsen, zichtbaar vanuit het landschap. 

Waardekaart gevels, schaal 1:2.000
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7.B Bouwmassa
Op de waardekaart bouwmassa staan (delen) van 
gebouwen aangemerkt.

B1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Behoud bouwvolume in verband met 
positionering en functie als entree poort. Maar 
ook vanwege de relatie met het gevelbehoud 
van het hoofdkantoor. 

B2. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Zie B1. 

B3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Bij transformatie van het bouwvolume, 
programma, stramien en gevelopeningen 
aanpassen aan karakteristieke straat wand. 

B4. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

De betreffende bouwvolumes kunnen gesloopt 
worden. Zie verder C2 

B5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Ketelhuis als casco behouden. Inrichting met 
machineonderdelen kan verdwijnen, echter in 
overeenstemming met toekomstige functie is 
selectief behoud aan te bevelen. 

B6. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Schoorsteen handhaven. 

B7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Hergebruik van de gietijzeren kolommen aan te 
bevelen. 

B8. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Rijksmonument, behouden. Geschikte functie 
zoeken. 

B9. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Gevels en gebouw structuur behoudenswaardig: 
Het heeft bij geschikt gebruik of functie 
voorkeur deze volumes te behouden. Daarbij 
heeft met name het voormalige hoofdkantoor 
een behoudenswaardig interieur.

B10. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De ververij is als volume positief gewaardeerd 
bij BAAC. Er zijn nauwelijks mogelijkheden 
tot hergebruik wegens volume, doorsnede en 
stramien. Dit is wel mogelijk bij B11. . 

B11. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Hoewel jonger van datum, kan dit volume de 
herinnering aan de loodsen zichtbaar maken. 
Het magazijn proberen her te gebruiken: 
woningbouw is zeer wel denkbaar . 

B12. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Hoewel positief beoordeeld door BAAC zijn 
er geen mogelijkheden tot transformatie. Dit 
vanwege hybride oude en nieuwe delen, een 
krappe maat om de constructie te vervangen 
en het volume past moeilijk bij het toekomstige 
programma.

B13. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Geen behoudenswaardige bouwdelen.

Waardekaart bouwmassa, schaal 1:2.000
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7.C Stedelijke structuur 
Op de waardekaart stedelijke structuur staan lijnen 
en massa’s, die stedelijke structuren duiden. Het zijn 
geen ontwerplijnen of straten, maar structuren.

C1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

De industriestraat is een belangrijk 
stedenbouwkundig element met een Beperkt 
transformatiepotentieel. Bij transformatie is 
aan te bevelen om in samenhang met de te 
handhaven gebouwen een vergelijkbaar profiel 
met karakteristieke elementen te realiseren, 
zoals verspringende rooilijnen, bouwhoogtes en 
materialen. 
 

C2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Het fabriekscomplex van Van Besouw is langs 
noord-zuid lijnen ontstaan en gegroeid. Bij een 
verdere uitwerking van het ontwerp kan deze 
noord-zuid structuur een mogelijke inspiratie 
zijn. 

C3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Het is aan te bevelen om aan de oost- en 
zuidzijde de randzone van het plangebied een 
groen karakter te geven. 

C4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

De oorspronkelijke doorgaande routes hebben 
een beperkt transformatiepotentieel. Deze 
juist versterken, zorgvuldige reconstructie is 
wenselijk. 

C5. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het volume van Thebe Elisabeth geeft duidelijke 
grenzen aan de zichtlijnen en geeft richting aan 
de Bergstraat. Bij transformatie is het wenselijk 
zorgvuldig om te gaan met deze heldere 
begrenzingen voor de openbare ruimte. Naar 
het Beekdal toe is het transformatiepotentieel 
hoog.

C6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het is wenselijk om bij toekomstige 
verkavelingen rekening te houden met de oude 
verbindingen en verkavelingsrichtingen, zoals 
de subtiele verdraaiing t.p.v. het hoofdkantoor 
en voormalige garage. 

C7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij transformatie is het ook denkbaar om de 
negatieve ruimte, de fabriekspleintjes of patio’s 
tussen de hallen, als stedenbouwkundig thema 
op te nemen. 

Waardekaart stedelijke structuur, schaal 1:2.000
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7.D Stedelijke ruimte
Op de waardekaart landschap staan ruimtes 
aangeduid.

D1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Fabrieksstraat heeft als ruimte een beperkt 
transformatiepotentieel. Toekomstige 
verkavelingen dienen overeenkomstig te zijn 
met huidige uitstraling, zoals verspringende 
rooilijnen, industrieel karakter en harde 
grenzen tussen openbare ruimte en gevels. 

D2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De structuur van de secundaire Fabrieksstraat 
kan een inspiratie zijn om in het nieuwe 
stedebouwkundige ontwerp als ruimte terug te 
brengen. Dit hoeft niet op exact dezelfde locatie.  

D3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De tuin van Huize Anna is zeer waardevol, 
maar heeft groot onderhoud nodig. Daarbij 
waardevolle kenmerken in acht nemen. Met 
name het voormalige Molenwiel is daarbij 
belangrijk als herinnering aan de oude 
Watermolen. 

D4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Zie D3. 

D5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het oude fabrieksplein is als stedelijke ruimte 
van belang en laat aan Goirle haar rijke 
verleden zien.  

D6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het plein aan de Bergstraat geeft zicht op 
de opvallende sheddaken. In dat opzicht 
geeft het nu zicht op de rijke historie van Van 
Puijenbroek. Bij transformatie zorgvuldig 
inpassen van richtingen en gevels langs deze 
belangrijke ontsluitingsroute van Goirle. 

D7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De ruimte die is ontstaan tussen de bocht 
van de muur, de weg, de hoge gevels van de 
spoelerij/wasserij en de hoge bomen is intiem.  
Bij transformatie deze intimiteit behouden. 

D8. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij transformeren van deze ruimte rekening 
houden met het groene en open karakter van 
het Beekdal. 

D9. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Deze dijk heeft een hoog 
transformatiepotentieel. Behoud is niet nodig.

Waardekaart stedelijke ruimte, schaal 1:2.000
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7.2 functioneel potentieel

Onderzocht is voor welke functie de gebouwen 
geschikt zouden kunnen zijn. In relatie tot het 
transformatiekader betekent dit dat deze analyse 
ondersteunend kan zijn in het nadenken over 
mogelijke ingrepen en transformaties. Hiervoor is 
de ruimtevorm, de (potentiële) attractiviteit van het 
casco en de ligging bekeken. Voor veel functies, zoals 
kantoor, wonen en deels wonen en werken is contact 
met buiten noodzakelijk. De haalbaarheid van een 
dergelijke functie is alleen hoog als dit contact kan 
worden gemaakt, dus bijvoorbeeld door de sloop van 
een naastliggend bouwdeel of het creëren van patio’s 
door het slopen van een deel van een gebouw. 

Functioneel kijkend naar het complex tekenen zich 
clusters af, die in samenhang een bepaalde functie 

zouden kunnen faciliteren en daarmee samen een 
groter potentieel in zich hebben dan wanneer je de 
gebouwen onafhankelijk van elkaar bekijkt.

Van Puijenbroek
Kijkend naar de gebouwen van het complex van 
Van Puijenbroek valt op dat het kantoorgebouw 
zich zonder meer leent voor een kantoorfunctie. 
De gebouwen rond de schoorsteen lenen zich door 
hun vaak interessante opbouw en de onderlinge 
samenhang voor horeca. Voor het gebouw VI, de grote 
hal met zaagtandgevel, is een potentiële functie in 
de huidige omvang moeilijk voorstelbaar. Vrijwel alle 
functies vragen om meer lucht en licht en daarmee 
een zware ingreep in het gebouw. Het gebouw in 
zijn huidige omvang lijkt het meest geschikt voor 
bedrijvigheid (waarvoor het destijds ook gebouwd is), 
opslag of gedeeltes voor een museale functie.
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opmerkingen
Ia + o + + Kantoordeel. Zonder veel aanpassing lijkt het goed her te gebruiken

Ib o o + +
Ververijdeel maat is aan de kleine kant voor wonen, de zolder heeft geen borstwering en 
lijkt minder bruikbaar. Lengte/diepte verhouding lijkt ongunstig voor gebruik. Openen gevels 
noodzakelijk en daarvoor moet gebouw vrij(er) komen te staan

II o + + + Ruimtelijk lijkt het een goed te gebruiken ruimte. Openen van de gevels onontkoombaar voor 
andere functie dan Horeca of museaal

III + + Schoorsteen heeft vooral symbolische waarde. Kan mogelijk functie behouden

V + Als uitgegaan wordt van het behoud van de machine is een andere functie dan museaal 
moeilijk denkbaar

VI o o +

Hierbij moet worden uitgegaan van het voor een groot deel slopen van het gebouw en het 
maken van patio’s voor de woonfunctie. Daarbij maakt de  karakteristieke zaagtandgevel 
het gebouw aantrekkelijk als potentieel woongebouw. Onder “overig” kan worden verstaan 
opslag, bedrijvigheid en andere functies die grote oppervlakten nodig hebben

VII o o + +
Door de ruimtevorm goed te gebruiken voor horeca. Wonen of atelierwoning zou ook mogelijk 
kunnen zijn. De laatste functies zijn alleen mogelijk als gebouw vrij(er) is komen te staan. 
Door nog aanwezige sporen van functie ook museaal in te zetten

IX o + o + o Goed her te gebruiken gebouw, waarbij het wenselijk zou zijn om het monumentale interieur 
in te zetten als uitgangspunt voor zowel functie als ontwerp

X + o + o
Door de indeling en de gevelopeningen is een woonfunctie of atelierwoningen/ 
appartementen goed denkbaar. Ook kleinschalig hotel is voorstelbaar. De woonfunctie is pas 
voorstelbaar als het gebouw (wat) vrij(er) staat

XVII + Ruimtevorm is niet aantrekkelijk. Vóór wonen en achter werken zou wellicht een 
mogelijkheid kunnen zijn.

+   Zeer geschikt
o   Geschikt

functioneel potentieel gebouwen van Van Puijenbroek. Maquette bestaande situatie Van Puijenbroek.
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Clusters Van Puijenbroek 
Bij de analyse van de mogelijke functies waarvoor de 
gebouwen zouden kunnen worden ingezet, tekenen 
zich clusters af van gebouwen met een zelfde 
functioneel potentieel. Dit zijn rond de schoorsteen de 

gebouwen die zich lenen voor horeca en de gebouwen 
rond het huidige kantoorgebouw voor een kantoor of 
hotelfunctie. 
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opmerkingen

A: I, II, III, IV, V,  XII, XIII + + Samenhangend aantrekkelijk ensemble waarin het DNA van het complex 
zich het beste toont. In samenhang aantrekkelijke horeca locatie

B: VII, VIII, IX, XIV + + o In samenhang in te zetten als kantoorlocatie, verzamelgebouw, of als 
hotel met zaalfunctie

functioneel potentieel clusters Van Puijenbroek +   Zeer geschikt
o   Geschikt

Clusters functioneel potentieel Van Puijenbroek, schaal 1:2.000.
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Van Besouw
Net als bij Van Puijenbroek lijkt het kantoorgebouw 
van Besouw zonder veel moeite als kantoorgebouw 
her te gebruiken. Ook woningbouw is zeer wel 
denkbaar. De weverij, gebouw 7 is grotendeels 
ingesloten (geweest) en heeft alleen daglicht door 
de sheddaken. Hierdoor is het moeilijk zonder 
grote aanpassingen geschikt te maken voor een 
andere functie dan horeca of museaal. Gebouw 16 
lijkt geschikt om voor een woon-werkfunctie her te 
bestemmen.
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1 + o Portiersloge, goed her te gebruiken als klein kantoor, kiosk oid

2 o + o o
Kantoorgebouw, goed her te gebruiken als kantoorgebouw. Met grotere aanpassingen of 
nieuwbouw met vergelijkbare stijlemelementen echter ook geschikt voor wonen evt in 
combinatie met werken of voor horeca bijvoorbeeld een klein hotel.

7 o o + + o
Gebouw is alleen geschikt voor functies die geen uitzicht vragen maar wel licht nodig hebben 
zoals horeca of een museale functie. Aanpassen aan een andere, bijvoorbeeld woonfunctie 
zal grote ingrepen vergen.

14 o Schoorsteen heeft vooral symbolische waarde.

16 o + + + o Goed her te gebruiken gebouw dat zich goed leent voor horeca, kantoor of woon/werk 
combinatie

functioneel potentieel gebouwen van Van Besouw. +   Zeer geschikt
o   Geschikt

Maquette bestaande situatie Van Besouw.
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Clusters Van Besouw
Het enige cluster dat herkenbaar is binnen de 
beschreven gebouwen is het cluster gevormd door het 
kantoorgebouw en de portiersloge. Samen vormen 
deze twee gebouwen de poort tot het gebied.
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C: 1, 2 + + o Ter weerszijde van de toegang tot het gebied, mogelijk in samenhang te 
ontwikkelen.

functioneel potentieel clusters Van Besouw

Clusters functioneel potentieel Van Besouw, schaal 1:2.000.

+   Zeer geschikt
o   Geschikt
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7.3 Totaalkaart

In de totaalkaart komen alle dimensies van het 
Transformatiekader bij elkaar: lijnen en ruimten, 
massa’s en gevels. De superpositie van de 
verschillende lagen levert een fascinerend beeld op 
van aandachtspunten en ontwikkelmogelijkheden. 
Het strekt tot aanbeveling het tranformatiepotentieel 
verder uit te diepen door middel van ontwerpend 
onderzoek.

Totaalkaart transformatiekader, schaal 1:2.000
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Bijlage 1: Discussie workshop Transformatiekader 29 mei 2017



Discussie workshop 29 mei 2017

Deelnemers:
•	 Martijn Niehof (KuiperCompagnons)      
•	 Eugène de Groot (Provincie Noord-Brabant)
•	 Frederick Pienaar (Provincie Noord-Brabant)   
•	 Wim Haarmann (Provincie Noord-Brabant)   
•	 Frans Beurskens (Gemeente Goirle)     
•	 Peter Savelberg (TristateCity)
•	 Pascal Bonet (Leystromen)          
•	 Jan Voesenek (NBU)      
•	 Jan-Kees Fait (NBU)
•	 Pierre Maas (Rothuizen)
•	 Erik Jan Brans (Rothuizen)
•	 Eefje Rikhof (Rothuizen)

3 matrixen:
- Fabriek Van Besouw
- Fabriek Van Puijenbroek
- Zuidrand Goirle (volgens visie KuiperCompagnons)
De matrixen bestaan uit de volgende onderwerpen: 
•	 Omgeving
•	 Verhaal
•	 Locatie
•	 Structuur
•	 Plattegrond
•	 Huid
•	 Installaties 
•	 Stuff (inrichting, beelden etc)
•	 Sociaal

De onderwerpen worden gewaardeerd op:
•	 Leeftijd
•	 Historie
•	 Mooi
•	 Monumentaal
•	 Gebruik
•	 Nieuw
•	 Conflicten
•	 Symboliek/nostalgie
•	 Waarde

Aan de hand van de gemarkeerde vakjes in de matrix 
benoemd een ieder de voor hem of haar belangrijke 
zaken. Die soms rood, oranje of juist groen zijn. 

1. Frederick Pienaar (Provincie Noord-Brabant)
Mooi: Groene vingers tot in het gebied
Rood/oranje: Aansluiting pleinen en tuin Huize Anna 
incl. watermolen 
Rood: Van Puijenbroek: Restauratie sheddaken
Rood: fabrieksstraat Van Besouw incl toren. Toegang 
en poort . 
Oranje: Verhaal – monumentaal, vroegere 
verkavelingspatroon Van Besouw
Rood: Harde rand zijkant Beek
Rood: Wandvorming Fabrieksstraat (er blijft weinig 
over bij alleen de groene gebouwen)
Rood: Toegangspoort
Nieuwe installatie - doorontwikkeling: Houtsnipper 
Biomassa Centrale

2. Erik Jan Brans (Rothuizen architecten)
Rood: Conflict tussen gesloten massa met licht van 
boven – woonprogramma
Rood: Huid schoorsteen Van Puijenbroek
Bijzonder object: Stoommachine van Van Puijenbroek
Rood: kantoorgevel  en schoorsteen Van besouw
Oranje: Poort Van Besouw
Rood: Van Puijenbroek, huid Straatgevel gebouw VI 
(zaagtand)

3. Eugène de Groot (Provincie Noord-Brabant)
Zichtbaar maken textielfabrieken
Beide schoorstenen (Van Besouw kan ook 
verplaatsen) 
Schoorsteen van Van Puijenbroek – ruimtelijkheid 
fabriekscomplex
Verhaal: Schoonheid van het landschap.
Groen/oranje: wand Structuur straat Besouw . 
Kantoor mag juist weg.
Verbinding buitengebied
Rood: Uitstraling pad in combinatie met muur: 
Kinderkopjes en muur + groen. Zeer speciale plek. 
Muur alleen eerste stuk metselwerk, daarna beton.
Let op ‘spanning’ verbinding tuin en fabriekscomplex, 
geheimzinnig: ‘Verborgen tuin’
Leij = grens tussen wonen en leisure

4. Peter Savelberg (TristateCity – Van 
Puijenbroek)
Rood: Monumentaal verhaal: Van Ketelhuis en 

schoorstenen tot het gevelbeeld van het hoofdkantoor 
vertelt het gehele verhaal van de Textielfabriek. Dit 
gehele verhaal laten ervaren. (met aanvulling van de 
4e dimensie: ketelhuis Virtual Reality
Rood: Plein is uniek en speciaal met combinatie van 
tuin en muur
Groen: Productiegebouwen niet uniek in Brabant (en 
versleten) 
Groen: lage gebruikswaarde hallen: Bouwkundige 
staat van sheddak: lek en staal nog net sterk genoeg
Rood: Oudste sheddak behouden in combinatie met 
kantoor
Oranje: programma, Start ups / horeca
Rood: Oude plaatje
Rood: Nieuwe recreatieve structuur: Groene vingers 
zeer waardevol en sympathiek voor huidige bewoners 
van Goirle
Rood: De Leij kan verlegd worden, maar er niet 
‘overheen’ 
Nieuwe installatie: Houtsnipper Biomassa Centrale

5. Jan Voesenek (NBU)
Historische gebouwen / verhaal: ‘vaag’
Twee belangrijke ondernemers: Van Puijenbroek 
meer body en karakter. Van Besouw verbonden met 
Goirle vanwege sociale aspect 
Kopgebouw = entree Fabrieksstraat
Oranje/Rood: Kopgebouw opentrekken – er doorheen 
voor iedereen. Verhaal goed vertellen – (wand is 
lastig) 
Oranje: stuff/accessoires goed gebruiken. Veel goede 
dingen in te passen in straatbeeld als pagode of in het 
vlak: ‘vakwerkspanten’, kolommetjes
Torens = symbool makers
Oranje: structuur behouden is lastig ivm technische 
kwaliteit.

6. Pascal Bonet (Leystromen)
Groen: gebied ingericht op de toekomst en de 
kwaliteit ervan zichtbaar maken
Rood : Totaal Gebied: waarde Overgang dorp/natuur
Rood: Van Besouw, Schoorsteen en constructie
Oranje: herkenbaarheid oude gebruik
Rood: Fabrieksstraat vertalen – detaillering
Groene lopers zijn een middel om verbinding te 
maken. Wat vraagt de toekomst?

Rood: De sheddaken van Puijenbroek zijn van grote 
betekenis voor Goirle. De rijen geven met hun 
a-typische vorm ‘de fabriek’ weer.

7. Wim Haarmann (Provincie Noord-Brabant)
Het verhaal van Goirle is een onderdeel van het 
belang van de industrialisatie voor Brabant
Oranje: Essentieel omvang van het complex zichtbaar 
maken (net als kloosters)
Oranje: 3 gevelstructuren aan de Zuidrand
Rood: Van Puijenbroek: Gevel zuidkant benutten (19)
Waardevol gebied: Geleding ‘groen pad’ met stedelijke 
structuur. Route en ontsluiting (voetgangers) 
interessant maken zodat je geleidt wordt. ‘Spannende 
woonstraat ontwerpen als toegang tot natuur’.
Rood: Waarde Huid: straatbeeld kantoor Bergstraat
Symboliek totaal: Stichting Steengoed kent symbolen

8. Frans Beurskens (gemeente Goirle)
Rood: Er is niets over van Van Enschot en dat moet 
met deze complexen niet gebeuren.
Van Besouw meest sociaal en veel huisvesting
De locatie en historie zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.
Rood: Symboliek huid/beeld = oud industrieverhaal
Fabrieksstraat – poort met stelcon platen. 
Rood: Transformatorhuisje Kerkstraat / 
Rood: Beekse Dijk groene driehoek met bomen zeer 
waardevol
Rood: Gebruiken installaties: Ensemble energie-
eenheid bij Van Puijenbroek waardevol
Groen: Structuur gebruiken – alleen structuur niet zo 
interessant. Wel hoofdlijnen.
Rood: Omgeving mooi – grenzen aan natuurgebied 
+ Centrum. Het verhaal van de industrie en 
de omgeving creëren draagvlak voor nieuwe 
ontwikkeling.
Rood: Structuur/historie: entreegebied poort terug 
laten komen met gebouw en transformatorhuis.

9. Martijn  Niehof (KuiperCompagnons)
BAAC – verhalen zijn uniek voor deze plek. 
Oranje: Bijzonder verhaal: ensemble van stadia 
fabriek, energie, stoommachine Watermolenstraat.
Rood: Van Besouw Sociaal- en maatschappelijke 
betekenis verhaal



Oranje: Beleven Tuin en rand naar beek.
Totaalgebied: symboliek: kleine geluksmomentjes en 
historie.
Totaalgebied: groen: Ruimte maken/laten voor andere 
opgaven. Ruimte maximale eruit halen.
Totaalgebied: oranje: symboliek verhaal van productie 
en landschap

10. Jan-Kees Fait (NBU)
Rood: Mooi: schoorsteen
Groen: Van Besouw Ketelhuis 16: discutabel. Goede 
staat, maar dissonant in woongebied
Oranje: Nummer 7 onhandig in visie. Plattegrond/
conflict. Hal is er eigenlijk niet.
Groen: Kantoorgebouw hoort niet echt bij de ‘fabriek’
Rood: gevel nr 2 en 3. Conflict tussen de huid – wand. 
Regels aan kavel/rooilijn geven bijvoorbeeld: 2 laags 
of kleiner kavel
Rood: poort/entree

11. Eefje Rikhof (Rothuizen)
Oranje: Wand met verticale geleding bepalend beeld 
voor de straat sinds jaren vijftig. 
Oranje: Sheddakenstructuur (richting) Van 
Puijenbroek
Rood: symboliek muur Watermolenstraat – 
afscherming tuin (geheimzinnig)
Totaalgebied: rood: symboliek hek en gevel = grens. 
Groen: Daarachter doet er niet toe.
Totaalgebied: Structuur landschap: verkavelingen tot 
aan de Leij.
Totaalgebied: groen: nieuw gebruik water als leisure

Discussie over  Reconstrueren van de wand aan de 
Kerkstraat t.p.v. bouwdeel II en III:
De wand is organisch gegroeid als onderdeel van de 
schaalvergroting jaren vijftig. We kunnen de huidige 
wand belangrijk maken, maar je zou ook de jaren 
dertig als moment kunnen pakken? En deze maat 
en schaal ‘reconstrueren’. Het kantoorgebouw als 
onderdeel van de fabriek was een typisch gevolg van 
de schaalvergroting. Met als onderdeel daarvan om 
meer uitstraling aan de fabriek te geven.
Conclusie: Vrijwel niemand omarmt het 
reconstrueren. De nieuwe ontwikkeling wordt gezien 
als een volgende stap in het bouwen aan Goirle. 

Daarmee wel in acht nemend om de essentie te 
behouden en met een eigentijdse invulling nieuwe 
dingen mee te kunnen doen. 
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Aanvulling Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
18 juli 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Bijlage 6: Planningsoverzicht maatregelen in 
relatie tot de soorten en het voornemen 

Legenda



Wezel 2019 2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen takkenrillen (najaar 2020) 

Stappen rondom huidige 
verblijfplaats

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Ongeschikt maken huidige verblijfplaats 
– rooien vegetatie  
(voorjaar 2021 of najaar 2021) 

Kwetsbare periode marters
 (15 maart – 1 september) 

Gewone dwergvleermuis 2019 2020 2021 
Stappen rondom mitigatie 
vleermuisverblijfplaatsen

J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt 
No
v 

Dec 

De vleermuistoren wordt in 2019 
aangeboden 

Gewenningsperiode/ zwermen bij 
winterverblijfplaatsen 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
winterverblijfplaats 

Ongeschikt maken winterverblijf 

Aanbieden tijdelijke kasten (14 in 
totaal); voorjaar 2020 

Gewenningstijd 14 kasten 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
zomer- en paarverblijfplaats 

Verplaatsen in gebruik zijnde kasten 
(4 in totaal) 

Ongeschikt maken zomer- en 
paarverblijfplaatsen 

Sloop bebouwing 

Bouwrijp maken gebied (inclusief kap 
bomen, vegetatie weg en aanleg 
Moleneiland). 

Kap bomen (inactieve periode 
vleermuizen; buiten broedseizoen) 

Start bouwwerkzaamheden Rode 
ontwikkeling 

Bosbeekjuffer 2019 2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen schaduwplekken (najaar 
2020) 

Stappen rondom oude beekloop Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Wegvangen larven bosbeekjuffer * 

Aantakken nieuwe beek 

Dempen oude beekloop** 

Werken in relatie tot vissen, amfibieën 
en vogels 

Gierzwaluw 2019 2020 2021
Stappen herinrichten 
nieuwbouw

J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Aanbieden alternatieve 
verblijfplaatsen 

Gewenningsperiode 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
broedplaats  

* * * * * * *

Ongeschikt maken nestplaats 

Sloop bebouwing/herinrichten 
bebouwing 

Start nieuwbouw en inrichting 
stedelijk gebied 

* Geen werkzaamheden mogelijk indien in de voorgaande winter de verblijfplaats niet ongeschikt gemaakt is. Indien de nestplaats reeds ongeschikt is gemaakt (met het in bezit zijn van een ontheffing) dan kunnen in deze periode ook werkzaamheden plaatsvinden.
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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Figuur 1-0. Begrenzing plangebied (rood omlijnd). Bron luchtfoto: Globespotter, 2018. 
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1 Algemene gegevens 

1.1 Aanvrager 

Aanvrager: Van Puijenbroek 
Naam voorletters(s): A.R. 
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats): 

Bergstraat 28 
5051 HC 
Goirle  

Telefoonnummer: 013 530 81 20 
Berichtenbox naam: - 
BSN-nummer: - 
E-mailadres: info@vpexplolitatie.eu
Bedrijf / organisatie (indien aan de orde): VP Grondexploitatie b.v.
KvK-nummer: 54113830 
UBN (uniek bedrijfsnummer): - 

1.2 Contactpersoon / adviseur  

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode en plaats): 
M. Scholten /L.C. Smitskamp 
Beneluxweg 125 
4904 SJ Oosterhout  
Postbus 40  
4900 AA Oosterhout 

Telefoonnummer: 06 12 96 50 94 / 06 21 16 46 86 
E-mailadres: mattijs.scholten@anteagroup.com / linda.smitskamp@anteagroup.com

1.3 Naam van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 

Woningbouw Van Puijenbroek en inrichting Groen-blauwe zone (Zuidrand Goirle) 

1.4 Locatie van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) 

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode, plaats en gemeente) / omschrijving locatie (indien 
locatie niet gekoppeld is aan een huisadres): 
Bergstraat 50 
5051 HC Goirle (Gemeente Goirle) 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle is een groot fabrieksterrein aanwezig, te weten het HaVeP 
terrein (in eigendom van VP Exploitatie N.V.), waar textiel werd geproduceerd. Op het terrein van 
de voormalige bedrijven en directe omgeving, wordt nieuwbouw gerealiseerd (hierna ook wel: de 
rode ontwikkeling). Aansluitend op dit gebied liggen agrarische gronden die in eigendom zijn van 
VP Grondexploitatie B.V. dan wel Van Puijenbroek Landbouw B.V. Daarnaast zijn nog eigendomen 
aanwezig van Waterschap De Dommel, stichting De Runne (Thebe) en de gemeente Goirle. Deze 
terreinen zullen worden heringericht ten behoeve van het ecologische- en hydrologische systeem 
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(de Groen-blauwe zone). Zie voor een nadere beschrijving paragraaf 1.5. De ontwikkeling maakt 
onderdeel uit van de totale ontwikkeling van de Zuidrand Goirle. 

Voorliggend Activiteitenplan heeft specifiek betrekking op de nieuwbouw op het HaVeP-terrein. 
Zie voor de globale ligging ten opzichte van Goirle Figuur 1.1 en Figuur 1.0 en Figuur 1.2 voor de 
nauwkeurige aanduiding. 

Kadastrale gegevens: 

Perceel Eigendom (recht van) 

B 4265 Waterschap De Dommel 

B 4738 Waterschap De Dommel 

B 5108 VP Grondexploitatie B.V.  

B 5258 VP Grondexploitatie B.V.  

B 5259 Gemeente Goirle 

B 6125 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6126 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6128 Gemeente Goirle 

B 6204 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6205 VP Grondexploitatie B.V.  

B 6433 Stichting De Runne 

B 6603 VP Exploitatie N.V.

B 6996 VP Grondexploitatie B.V. 

I 67 Waterschap De Dommel 

I 88 Van Puijenbroek Landbouw B.V. 

I 90 Gemeente Goirle 

I 227 VP Grondexploitatie B.V.  

I 228 VP Grondexploitatie B.V.  

I 229 Van Puijenbroek Landbouw B.V.

Figuur 1-1. Begrenzing plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van Goirle en de omgeving. Bron luchtfoto: 
Globespotter, 2018.  

Goirle
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1.5 Beschrijving van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en): 

Geef hieronder een gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen activiteit(en)/ 
ontwikkelingen.
Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in de deellocatie ‘Rode ontwikkelingen’ (paragraaf 1.5.1) en 
deellocatie ‘Groen-blauwe zone’ (zie paragraaf 1.5.2 oorspronkelijke aanvraag Z/097019). Zie 
Figuur 1-2 voor de ligging van de deellocaties in het plangebied. 

1.5.1 Deellocatie Rode ontwikkelingen 

Deellocatie Rode ontwikkelingen behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied 
is in Figuur 1-2 aangegeven met rode en paarse arcering. Deze Rode ontwikkelingen zijn relevant 
voor voorliggende ontheffingsaanvraag. 

Figuur 1-2. Aanduiding plangebied van voorliggende ontheffingsaanvraag (rode streeplijn). De rode en paarse 
arcering:  globaal gebied rode ontwikkelingen. De paarse arcering: realisatie woningen en verplaatsing beek. 
De groen-blauwe arcering: globaal gebied toekomstige Groen-blauwe zone met verlegde beek. N.B. de 
precieze grens tussen de ‘rode’ en de ‘Groen-blauwe’ zone wordt in een later stadium gespecificeerd. De 
aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief. Zie ook de verbeelding in Figuur 1-3.

Ontwikkeling 
De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center.  
Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de 
fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige 
werkzaamheden concentreren op een nieuwe locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar 
een gebied waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een 
theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. Voor deze ontwikkeling 
worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken.  

Tuin van 
Huize 
Anna 

Textielfabriek 
HaVeP

Buitengebied 
(toekomstige Groen-blauwe zone) 
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Daarnaast wordt de Leij verlegd (zie ook paragraaf 1.5.2 in oorspronkelijk ontheffingsaanvraag 
Z/097019). Vervolgens wordt de omgeving inricht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast 
gelegen natuurgebied. Zie ook Figuur 1.3 en Bijlage 1 voor een impressie van de toekomstige 
stedelijke inrichting (stedenbouwkundig plan) en de schetsen in Figuur 1.4.  

Niet alle gebouwen worden volledig gesloopt; enkele blijven behouden en/of wordt de gevel 
behouden. In Figuur 1.5 zijn deze gebouwen aangegeven. Zo wordt het kantoorpand aan de 
Bergstraat vernieuwd. De begane grond blijft (indien de markt het toelaat) een kantoorgebouw, 
met mogelijkheden voor kleinschalige lokale bedrijvigheid. Op de verdieping komen 
appartementen. Als gevolg van de nieuwe inrichting wordt een aantal aanwezige bomen gekapt.  

In Figuur 1-6 zijn de te kappen bomen aangegeven (open cirkels). De bomen langs het Kerklaantje, 
de bomen bij de Vloeder, de bomen in de tuin van Huize Anna en de bomen langs de Molendijk 
(met uitzondering van enkele bomen ter plaatse van de te verleggen beek) blijven gehandhaafd. 
Zoals te zien is in de tekening wordt er ten behoeve van de inrichting ook een aantal bomen ter 
plaatse van de herinrichting behouden (donker groene bomen) en worden nieuwe bomen 
aangeplant (aanduiding door middel van groene cirkels).
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Figuur 1-3. Stedenbouwkundig plan van de Rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de Groen-blauwe zone. (Bron: 
KuiperCompagnon, 15-03-2019). 

Bergstraat 

Tuin van 
Huize Anna
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Figuur 1-4. De te behouden (en intern aan te passen) gebouwen zijn paars omkaderd. Rood zijn de gebouwen omkaderd 
waarvan enkel de gevel behouden blijft. (Bron: Kuipercompagnons, 15-03-2019).  
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Figuur 1-5. Stedenbouwkundige schetsen plan van de Rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de Groen-blauw zone. Het plangebied is 
aangegeven met rode gestreepte belijning (Bron: KuiperCompagnon, 15-03-2019).

Bergstraat 

Tuin van Huize Anna 

Bergstraat 

Tuin van Huize Anna
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Figuur 1-6. Aanduiding te kappen bomen (open cirkels) als gevolg van de inrichting van het gebied door stedenlijke inrichting. De nieuw
aan te planten bomen zijn tevens in het nieuw te ontwikkelen gebied aangegeven. Bron: Stedenbouwkundig plan, 2019. 
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1.5.2 Deellocatie Groen-blauwe zone  

Deellocatie Groen-blauwe zone behelst het terrein waar de beekverlegging en de 
natuurontwikkeling plaatsvindt. Het gebied is in Figuur 1.5 nader aangegeven. Zie de 
oorspronkelijke aanvraag Z/097019 voor een uitgebreide toelichting op deze deellocatie. 

1.5.3 Relatie met de verbodsbepalingen 

De soorten waarvoor momenteel (Z/09701) een ontheffing in procedure is (zaaknummer 
Z/097019), betreffen:  

 Gewone dwergvleermuis 

 Wezel 

 Steenmarter 

 Bosbeekjuffer. 
Voor deze soorten worden bij het voornemen verbodsbepalingen overtreden (door 
sloop/nieuwbouw woningen, bouwrijp maken gronden HaVeP terrein en/of de verlegging van de 
Leij ten behoeve van nieuwbouw en herinrichting beekdal). Zie de oorspronkelijke aanvraag voor 
de onderbouwing. 

Voorliggend document gaat in op de volgende soort, waarbij (mogelijk) verbodsbepalingen worden 
overtreden: 

 Gierzwaluw (artikel 3.1, lid 2 en 4). 
Voor de gierzwaluw geldt dat de activiteiten ‘sloop bebouwing’ en ‘nieuwbouw/renovatie’ in de 
Deellocatie Rode ontwikkelingen mogelijk effecten kunnen hebben op de soort. De gierzwaluw is 
aangetroffen in een te hernieuwen gebouw aan de Bergstraat; het kantoorpand. 

1.6 Periode waarbinnen de activiteiten plaatsvinden: 

Vul hieronder de periode in waarbinnen de activiteit(en) of ontwikkeling en bijbehorende 
handelingen worden uitgevoerd: 
Startdatum: 1 augustus 2020 
Einddatum: 31 juli 2025 

De werkzaamheden die van invloed zijn op de huidige biotopen van de beschermde soorten 
worden in gang gezet wanneer de ontheffing Wet natuurbescherming is verleend en wanneer alle 
mitigerende maatregelen die voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn, zijn 
uitgevoerd.  

Voor de gierzwaluw zijn de werkzaamheden in de Rode deellocatie relevant. Deze activiteiten 
vinden in 2021 plaats. 

De effecten op de gierzwaluw zijn als marginaal ingeschat (zie ook Hoofdstuk 7), waardoor het ook 
mogelijk is dat er geen verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden.  

De nestlocatie zit aan de straatzijde, waardoor er reeds sprake is van menselijke verstoring. Ook zal het 
gebouw waar de gierzwaluw inzit, inwendig verbouwd worden en blijft de gevel – waar de nestplaats 
in zit – behouden. Daarnaast is de gierzwaluw enkel tijdens een bepaalde periode in Nederland 
aanwezig en heeft de verblijfplaats enkel een functie tijdens het broedseizoen. Daarnaast zijn - en  
worden - meerdere verblijfplaatsen voor de soort aangeboden.  

 Voorliggende ontheffingsaanvraag is daarom ten behoeve van de volledigheid opgesteld. 



Aanvulling Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
18 juli 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Vul hieronder de periode in waarbinnen u een ontheffing nodig heeft: 
Startdatum: 1 augustus 2020 
Einddatum: 31 juli 2025 

Wijkt deze periode af van de onder 1.6 aangegeven periode van activiteiten/ontwikkeling? 
Nee. 

1.7 Werken volgens een gedragscode: 

Worden er werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een door de Staatssecretaris van EZ 
vastgestelde gedragscode? 
Ja. Er zal een geldige gedragscode gekozen worden die het meeste aansluit bij de activiteiten in het 
plangebied. Zo kan bijvoorbeeld de Gedragscode van Vereniging Stadswerk Nederland gebruikt 
worden.  

1.8 Eerder verleende ontheffing of omgevingsvergunning inclusief vvgb voor 
soorten: 

Is er eerder een ontheffing of toestemming verleend door RVO of een ander overheidsorgaan voor 
dezelfde werkzaamheden of activiteiten? 
Nee. (Momenteel loopt een ontheffingsaanvraag met zaaknummer Z/097019.) 
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2 Aanwezige beschermde soorten 

Geef hieronder aan welke beschermde soorten aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de 
activiteit(en) waarvoor u de ontheffing aanvraagt: 
Binnen het plangebied is (essentieel) leefgebied van de bosbeekjuffer, wezel, steenmarter, gewone 
dwergvleermuis en gierzwaluw (allen beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming) 
vastgesteld. Voorliggende aanvraag gaat specifiek in op de gierzwaluw; de overige soorten zijn 
opgenomen in de oorspronkelijke ontheffingsaanvraag Z/097019. 

Overtredingen van verbodsbepalingen bij overige soorten worden in het plangebied niet verwacht 
(zie onderdeel 1.5 en Bijlage 2 en 3 bij oorspronkelijke ontheffingsaanvraag) aangezien het 
plangebied geen essentieel leefgebied of verblijfplaats vormt en de soorten voldoende leefgebied 
in de omgeving hebben.  
In Bijlage 2 van voorliggend document is de risicoscan aangegeven die de aanleiding vormt voor 
het gierzwaluwonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteengezet in het rapport in Bijlage 
3.  

2.1 Soorten  
Zie voor alle onderzoeksresultaten Bijlage 2ab en 4ab van de oorspronkelijke aanvraag en Bijlage 
3 van voorliggende aanvraag. Onderstaand worden kort de relevante resultaten toegelicht van de 
gierzwaluw. 

Beschrijf samengevat de resultaten van de ecologische inventarisatie 
Soort(en) | Nederlandse en wetenschappelijke naam: 

 Gierzwaluw (Apus apus).

In de periode mei-juli 2019 is soortspecifiek onderzoek uitgevoerd naar de gierzwaluw in het 
plangebied. Hierbij lag de focus op de voor de gierzwaluw geschikte bebouwing in het plangebied.  

Op basis van het soortspecifieke onderzoek is in het plangebied het volgende vastgesteld: 

 één nestplaats van de gierzwaluw. 

De locatie bevindt zich aan de noordzijde van het fabrieksterrein, in het kantoorpand aan de 
Bergstraat. De locatie is in Figuur 2.1 aangegeven met een ster. Deze nestplaats werd tijdens ieder 
veldbezoek gebruikt door één gierzwaluw(paar). De aanwezige (mest)sporten op die locatie duiden 
hier ook op.  

Tijdens de bezoeken zijn geen andere gierzwaluwen waargenomen die een binding hadden met 
het plangebied. Tijdens de bezoeken zijn maximaal drie gierzwaluwen waargenomen die laag over 
het gebied vlogen. Deze zijn niet invliegend waargenomen en de individuen vlogen door naar het 
gebied ten noordwesten van het plangebied. Mogelijk hebben deze (en andere gierzwaluwen die 
boven het plangebied vlogen) een binding met dit gebied ten noordwesten (en op enige afstand) 
van het plangebied. Hier zijn in de woonwijk meerdere gierzwaluwen laagvliegend en ‘gierend’ 
waargenomen.  
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Figuur 2-1: Locatie binnen het plangebied waar één nestplaats van de gierzwaluw is aangetroffen (ster; Bron 

ondergrond: Globespotter).

Functie(s) van het plangebied voor de soort(en): 
Het plangebied heeft de functie als broedlocatie (voor één paar).  

Soorten vastgesteld op basis van welke informatie: 
De soort is vastgesteld op basis van verschillende veldonderzoeken (zie ook paragraaf 3.2).  

Totale periode (in maanden) van het jaar waarin de soorten aanwezig is en de Kritische periode (in 
maanden) van het jaar waarin de soort aanwezig is: 

De gierzwaluw is in het plangebied aanwezig tijdens het broedseizoen van de soort (globaal begin 
mei – juli). De broedperiode is de kritische periode voor de soort. 
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3 Soorten en verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming 

3.1 Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd? 

Naast de soorten opgenomen in de oorspronkelijke ontheffingsaanvraag wordt aanvullend voor 
onderstaande soort, voor de volledigheid, een ontheffing aangevraagd. 

Soort en verbodsbepaling
Gierzwaluw: Artikel 3.1 Wnb, soort met jaarrond beschermd nest 

Lid 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. 
Lid 4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

3.2 Ecologische inventarisatie 

Bovenstaand heeft u aangegeven voor welke soorten mogelijk een verbodsbepaling wordt 
overtreden. Geef hieronder een verantwoording van het onderzoek dat naar de effectbepaling van 
de activiteit is gedaan. 

Wie heeft de inventarisatie uitgevoerd? Naam adviesbureau of deskundige: 
De inventarisatie is uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Antea Group. 

Heeft deze persoon voor de aangevraagde werkzaamheden in combinatie met de betreffende 
soorten aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van soortspecifieke ecologie? 
De inventarisatie en uitwerking van de veldbevindingen is uitgevoerd door ervaren ecologen van 
Antea Group. Antea Group is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 

Wanneer heeft de inventarisatie plaatsgevonden? 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode 15 mei – 15 juli 2019. In onderstaande tabel 
zijn de veldbezoeken weergegeven. Er zijn drie veldbezoeken uitgevoerd met tussenliggende 
periodes van minimaal 10 dagen (zie Tabel 3.1). Eén bezoek heeft plaatsgevonden tussen 20 juni 
en 7 juli (wanneer de jongen aanwezig zijn). De inventarisaties bestonden uit avondronden tijdens 
rustige weersomstandigheden, vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang. Er is 
tijdens het onderzoek ervoor gezorgd dat de relevante – voor gierzwaluw – geschikte gebouwen 
te overzien waren. 

Tabel 3.1. Overzicht data terreinbezoeken en omstandigheden. 

Datum Tijd Weer 

20-05-2019 19:30 – 21:30 17 graden Celsius, bewolkt, windkracht 3 

17-06-2019 20:00 – 22:00 25 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 2 

01-07-2019 20:00-22:15 17 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 3 
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4 Belangen en doel 

4.1 Op grond van welk wettelijk belang wordt een ontheffing aangevraagd? 

Onderstaand is voor de gierzwaluw aangegeven op basis van welke belangen een ontheffing 
aangevraagd wordt: 

De gierzwaluw valt onder artikel 3.1 (Vogelrichtlijn-soorten) en staat vermeld op de “Aangepaste 
lijst met jaarrond beschermde vogelnesten’. Middels categorieën wordt onderscheid gemaakt 
tussen de jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4). De gierzwaluw behoort tot categorie 
2: koloniebroeders.  

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van de belangen die gelden voor de Vogelrichtlijn, 
genoemd in artikel 3.3:  

- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid (art. 3.3 lid 4b1); 
- het belang voor de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats (art. 3.3. lid 4b4 Wet natuurbescherming). 
Tevens vindt het project plaats in het kader van ‘groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’. 

 Benadrukt wordt dat effecten op de soort (zowel lokale als regionale en landelijke 
populaties) als verwaarloosbaar worden geacht. Dit aangezien het slechts om één 
verblijfplaats gaat, er in de omgeving vele alternatieven zijn (zowel natuurlijk aanwezig als 
kunstmatig aangeboden) en de soort in een te behouden pand zit en na de 
werkzaamheden hier weer gebruik van kan maken. 

4.2 Motivering wettelijk belang(en) in relatie tot de activiteit 

Motiveer waarom de activiteit(en) de/het wettelijke belang(en) dient/dienen, zoals dit is 
aangegeven bij 4.1: 

De insteek van Zuidrand Goirle als geheel is om de zuidrand van Goirle een stevige impuls te geven, 
de kansen van het gebied voor het dorp en het omliggende landschap te verzilveren en de 
belangrijke historische verhalen van dit gebied een duurzame nieuwe betekenis te geven. Dit alles 
om niet alleen de bestaande waarden zoveel mogelijk te kunnen behouden, maar vooral ook om 
nieuwe waarden (waaronder ecologisch) toe te voegen voor de komende generaties. 

Openbare veiligheid 
Zoals ook onder de alternatievenafweging (in Hoofdstuk 5) is aangegeven, verkeren de aanwezige 
gebouwen in het plangebied van Van Puijenbroek in een wisselende staat. Geconstateerd is dat 
een aantal aspecten een bedreiging vormen voor de technische staat van de gebouwen op het 
terrein. Dit zijn de constructiewijze met roestend ijzer in het metselwerk en het rottende houtwerk 
door langdurige lekkage. Om deze redenen is een herinrichting van de gebouwen/het terrein een 
vereiste om een veilige en leefbare (woon)omgeving te creëren.   

Inrichting Groen blauwe-zone (belang i.h.k.v. voor het milieu wezenlijke gunstige effecten & 
bescherming flora en fauna) 
Met het voornemen in het plangebied worden niet alleen doelen van de initiatiefnemers/de 
marktpartijen gerealiseerd (woningbehoefte), maar de ontwikkelingen in het plangebied leveren 
ook een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale biodiversiteit. Dit wordt gedragen door de 
beleidsdoelen vanuit verschillende overheden waarbij natuur en water een belangrijke rol hebben 
in het plan. Deze zijn hieronder opgesomd: 

- Beekherstel van de Nieuwe Leij en Oude Leij (invulling geven aan Kader Richtlijn Water 
doelen en streefbeelden); 
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- Realisatie van nog niet ontwikkelde NNB (invulling geven aan de ambitiebeheertypen); 
- Stimuleren van de biodiversiteit in het gebied; 
- Natuurlijk Water: De Nieuwe Leij krijgt een natuurlijke loop met een smallere 

zomerbedding en meer meanders waardoor ze sneller zal stromen. ‘s Winters is er meer 
ruimte in het profiel van de beek door de flauwe wintertaluds. Kleine en grote dieren 
verplaatsen zich ongehinderd over de natuurlijk ingerichte oevers van de Nieuwe Leij. 
Langs de beek is hiervoor een brede zone ingericht, waar diersoorten de rust en ruimte 
krijgen om te migreren tussen de al bestaande natuurgebieden; 

- Droge Voeten: Veiligheid is gegarandeerd. In geval van (extreem) hoogwater houdt de 
Nieuwe Leij voldoende afvoer- en bergingscapaciteit om wateroverlast te voorkomen; 

- Voldoende Water: Meer en een gevarieerde flora met ontwikkeling van vochtige 
natuurgebieden langs de Nieuwe Leij. Bovendien mag in de aangrenzende 
landbouwpercelen (in eigendom van de initiatiefnemer) geen verdroging en geen 
natschade ontstaan; 

- Mooi Water: De Nieuwe Leij wordt mooi. Mooi om van te genieten, te beleven, langs te  
- wandelen en te fietsen;  
- Binnen het kader van deze functies op beperkte schaal ruimte bieden aan wandelaars, 

waardoor de recreatieve waarde van het gebied wordt vergroot. 

De natuurlijke elementen, weergegeven in Figuur 4-1 op de volgende pagina (zoals de nieuwe 
natuur in het buitengebied, de groene uitlopers vervlochten met en richting het stedelijke gebied 
en de (kleinschalige) landschapselementen zoals houtwallen, bloemendijken en poelen) zijn een 
aanvulling op de wettelijk verplichte maatregelen die voortkomen uit de effecten van het 
voornemen op beschermde diersoorten (Wnb) en het beleid van het Natuurnetwerk Brabant. Er 
wordt wat betreft nieuwe natuur een vijfvoud aan oppervlakte aan natuur ingericht dan wat vanuit 
wetgeving strikt noodzakelijk is. 
Tevens is voor de gierzwaluw een groot aantal gierzwaluwkasten in de directe omgeving (buiten 
het invloedsgebied) aangeboden en komen er in de nieuwe situatie een veelvoud aan 
gierzwaluwverblijfplaatsen terug (zie ook Hoofdstuk 6). Het betreft hier een overcompensatie van 
wat strikt nodig is vanuit de wet. De insteek van het project is dat er een duurzame en 
natuurvriendelijke omgeving ontstaat met kansen voor mens en biodiversiteit. De gierzwaluw kan 
hierdoor zijn lokale populatie in Goirle uitbreiden. 

Zie ook de beschrijving onder paragraaf 1.5.2 van de oorspronkelijke ontheffingsaanvraag voor een 
nadere toelichting op de verschillende deelgebieden binnen de Groen blauwe-zone waaruit blijkt 
dat er een impuls wordt gegeven aan de lokale biodiversiteit en het plan op die manier een bijdrage 
levert aan de bescherming van flora en fauna. Bestaande soorten uit de omgeving, maar ook 
nieuwe soorten kunnen het plangebied koloniseren en zich vanuit hier verder verspreiden naar de 
omgeving (en zo hun verspreidingsgebied en vestigingsplaats vergroten). Op de volgende pagina is 
weergegeven welke groenstructuren waar terug komen en voor welke soorten deze een impuls 
geeft.   
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Figuur 4-1. Impressie van de groenstructuren die terugkomen in het plangebied (rood) en welke een impuls geven aan de biodiversiteit en die bijdragen aan de bescherming van de flora en fauna.
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Inrichting woongebied (belang i.h.k.v. sociale of economische aard) 
Zie voor de verdeling van de contigenten en de uiteenzetting van de woonbehoefte ook paragraaf 
5.1. 

Woonprogramma en -behoefte 
Het woonprogramma bestaat uit een mix van betaalbare, middeldure en dure woningen en een 
locatie gereserveerd voor een eventueel CPO-project. De verdeling is als volgt: 

 De betaalbare woningen staan aan de Bergstraat in de vorm van appartementen (huur) 
en grondgebonden woningen (koop). 

 In ‘De Fabriek’ zijn middeldure grondgebonden woningen en appartementen (in het 
bestaande kantoorgebouw) en enkele dure grondgebonden woningen in de zuidelijke 
rand gesitueerd. 

 Het programma in het, naast de groene loper gelegen, dorpse buurtje bestaat uit 
betaalbare, middeldure en dure woningen (twee-kappers en vrijstaand) en uit een 
bebouwingscluster rond een hofje, gereserveerd voor een (senioren) CPO-ontwikkeling. 

 De kavels en de appartementen aan de Leij vormen een exclusieve doelgroep in het 
topsegment. 

De verdeling van het programma is gebaseerd op de huidige marktbehoefte. Sociale eenheden 
maken ook onderdeel uit van de kwalitatieve behoefte. Leystromen heeft voor haar gehele bezit 
een portefeuillestrategie opgesteld. Hierin is bepaald wat de toekomstige behoefte is aan sociale 
eenheden. Op basis hiervan is gekeken naar het gewenste aantal sociale eenheden voor de gehele 
Zuidrand Goirle. In de notitie "sociaal woonprogramma Zuidrand Goirle" is dit aantal onderbouwd 
en toegedeeld aan de deellocaties Van Besouw en Van Puijenbroek. Binnen de 
portefeuillestrategie past een toevoeging van circa 50 DAEB (Diensten van Algemeen Economisch 
Belang) huurwoningen in de totale Zuidrand. Voor de verdeling van de 50 woningen zijn er 22 
sociale woningen (DAEB appartementen met lift (vnl. < € 592,55)  toegedeeld aan Van Puijenbroek. 

Naast bovenstaande uiteenzetting van de huidige marktbehoefte geldt tevens dat de 
onderstaande kansen ingevuld worden door het plan. 

Impuls 
Wonen in het gebied van Van Puijenbroek is de meest voor de hand liggende nieuwe functie in dit 
gebied. Het toevoegen van nieuwe functies en dynamiek (in samenhang met de overige te 
realiseren functies van Zuidrand Goirle als geheel) maakt dat het gebied van een ‘achterkant’ weer 
een volwaardige ‘voorkant’ wordt. Ook kan met het toevoegen van woningen een nieuwe impuls 
worden gegeven aan de voorzieningen in het centrum. Met de transformatie van de vrijkomende 
bedrijfslocatie ontstaan daarnaast mogelijkheden en kansen om: 

 een impuls aan de Zuidrand te geven door verloedering uit het gebied te halen; 

 weer veilige omstandigheden te creëren (door de panden in slechte staat te vervangen); 

 bepaalde onderdelen van de fabriekscomplexen te behouden en te hergebruiken, 
waardoor de textielindustrie beleefbaar blijft; 

 het geïntegreerd realiseren van groen, recreëren en wonen. Het voornemen zet dus niet 
alleen in op het realiseren van nieuwe woningen tussen centrum en buitengebied, maar 
gelijktijdig op het verbeteren van de waterhuishouding, de ecologische waarden, de 
recreatieve toegankelijkheid van het beekdal en het zichtbaar houden van de 
cultuurhistorie. 

Een ambitie in het gebied is tevens om de historie van het gebied levend te houden en de verhalen 
van deze plek een duurzaam nieuwe betekenis te geven. Dat gaat niet over het sec behouden van 
bestaande gebouwen en structuren. Zichtlijnen richting het landschap en het laten leven van de 
omgeving spelen hier een rol bij. Zonder betekenis en functie gaan bestaande gebouwen en 
structuren immers snel verloren en daarmee het verhaal dat zij vertellen over Goirle. Nu de 
textielindustrie grotendeels is verdwenen uit het gebied raken de verhalen snel op de achtergrond. 
Een aanzienlijk deel van de gebouwen is bovendien niet meer te exploiteren vanwege de 
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deplorabele bouwtechnische staat. Om deze reden is het zaak om de belangrijke verhalen in het 
gebied op korte termijn een nieuwe plek en betekenis te geven en op die manier weer beleefbaar 
te maken. 

Gesteld kan worden dat met de herontwikkeling van de locatie Zuidrand, waaronder de 
herontwikkeling van Van Puijenbroek, een aantal ruimtelijke opgaven binnen Goirle integraal 
wordt aangepakt, waardoor een aantrekkelijk overgangsgebied ontstaat tussen het centrum en 
buitengebied van Goirle. De gemeente ziet geen mogelijkheden om de verschillende opgaven  
binnen het gebied Zuidrand aan te pakken zonder dat hier een verdienmodel met de ontwikkeling 
van woningen tegenover staat. 

Geconcludeerd kan worden dat de woningbouw een flinke ecologische en economische impuls aan 
Goirle zal geven. Naast deze impulsen wordt er ook een sociale impuls aan Goirle gegeven. Nieuwe 
bewoners zullen niet alleen de lokale economie versterken, maar ook bijvoorbeeld de scholen, 
verenigingen en het culturele leven. Met de hallen ter plaatse en de monumentale panden zal 
bovendien op enig moment iets mee moeten gebeuren; de ontwikkeling die voorgenomen is geeft 
hier invulling aan. De Zuidrand behoudt met de ontwikkeling een groen karakter (zie ook Figuur 4-
1, 1-3, 1-4 en 1-5), voorkomt verloedering en geeft Goirle een kwaliteitsimpuls. 
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5 Andere bevredigende oplossingen 
(alternatieven) 

Welke alternatieve locaties heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve 
locaties niet mogelijk zijn: 
De afgelopen jaren is het gebied Boschkens (gelegen in het noorden van Goirle) de voornaamste 
locatie geweest waar de Goirlese woningbouwbehoefte is opgevangen. Nu deze locatie vol raakt, 
is de gemeente op zoek gegaan naar een toekomstige locatie waar de woningbouwbehoefte voor 
de komende jaren opgevangen kan worden. Als voornaamste locatie betreft het onder andere de 
locatie van Van Puijenbroek waar oude industrie plaats gaat maken voor woningbouw. De reden 
dat de gemeente Goirle heeft gekozen voor de herontwikkeling van onder andere dit deel is 
meerledig en komt voort uit een aantal grote opgaven in dit gebied.  

Transformatie van werken naar wonen als oplossing voor integrale gebiedsopgave 
De textielindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Goirle, maar is 
ondertussen voor een groot gedeelte verdwenen. Er is daarom veel leegstand en het gebied van 
de Zuidrand begint te verloederen door gebrek aan nieuwe investeringen. Op deze prominente 
plek, bij het centrum en in de overgang naar het buitengebied is dat niet gewenst. Dit heeft een 
negatieve invloed op de omgeving en op het gehele dorp.  Derhalve is omvorming van het gebied 
gewenst. 

De gemeenteraad van Goirle heeft in het verleden de woonvisie 2015 vastgesteld. Hierin is 
aangegeven dat op basis van  woningbouwafspraken uit het RRO Midden-Brabant van 2014 voor 
Goirle is opgenomen dat de gemeente Goirle tussen 2014 en 2023 tussen de 795 (laag scenario) 
en 920 (hoog scenario) woningen mag bouwen. Dit is de kwantitatieve woonbehoefte voor de 
gemeente Goirle. Voor de prioritering voor woningbouwlocaties wordt door de gemeente Goirle 
aangesloten op het afwegingsschema van de ladder van stedelijke verduurzaming. Na de eerste 
trede met betrekking tot de woningbehoefte wordt voor de prioritering van woningbouwlocatie 
gekeken naar de mogelijkheden van bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. 

Voor de ontwikkeling van de Zuidrand Goirle, waar Van Puijenbroek onderdeel van uitmaakt, is 
een visie ‘Zuidrand Goirle’ (Kuipers compagnons, 2015) opgesteld. De gemeenteraad van Goirle 
heeft eind 2015 ingestemd met deze visie en met de bijhorende intentieovereenkomst. Hierin is 
aangeven dat de gemeente Goirle in de notitie ‘prioritering woningbouwlocaties 2016-2021’ heeft 
vastgesteld dat het plangebied Van Puijenbroek is aangemerkt als geprioriteerde locatie die in de 
periode 2016-2021 voor herontwikkeling in aanmerking komt (zie Bijlage 4). 

Voor de locatie Van Puijenbroek is in de visie Zuidrand Goirle een potentieel 
woningbouwprogramma van maximaal 165 woningen opgenomen. In het stedenbouwkundigplan 
zijn 155 woningen geprojecteerd. Momenteel zijn er 135 contigenten beschikbaar (85 + 50; zie 
toelichting hieronder) voor het plangebied Van Puijenbroek 

De 85 contigenten voor Van Puijenbroek maken onderdeel uit van de 190 woningen die 
zijn benoemd in de ‘Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021’ (pagina 8). De 
verdeling van de 190 woningen tussen de plangebieden van de overkoepelende 
ontwikkeling Zuidrand zijn opgenomen in de visie zuidrand en de overeengekomen 
intentieovereenkomst. 

De overige 50 contigenten komen beschikbaar naar aanleiding van een grenscorrectie 
tussen de gemeente Goirle en de gemeente Tilburg. Hierbij is afgesproken dat Goirle in 
10 jaar 100 woningen van de Tilburgse opgave realiseert in de Zuidrand van Goirle1). 
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Mede doordat het reeds een bestaand stedelijk gebied is en het in de huidige situatie 
(onveilig) en leegstaand is. Van de 100 woningen zijn er 50 voor Van Besouw).  

1) Bron: Regionale Agenda Wonen Midden-Brabant 2017, paragraaf 3.3 
onderdeel 5 Subregionale afspraak Tilburg-Goirle, op pagina 18 onderdeel 
Toelichting uitgangspunten ‘. Het document is opgesteld door de provincie, 
samen met de Regio Hart van Brabant.  

2) Afspraak tussen de ontwikkelende partijen. 

Het project is verder locatiegebonden vanwege de sloopwerkzaamheden van een aantal van de 
bestaande bebouwing. De aanwezige panden voldoen niet meer aan de huidige eisen. 

Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u voor uw project overwogen waardoor uw 
werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom 
deze alternatieve inrichtingsplannen niet mogelijk zijn: 

Voorliggende ontheffing gaat specifiek in op de gierzwaluw. Derhalve wordt hieronder enkel 
ingegaan op het woongebied.  

Woongebied 
Een belangrijke wens bij het inrichten van het woonterrein in het plangebied van Van Puijenbroek 
is het terug laten komen van de cultuurhistorische waarden en een passende vormgeving ten 
opzichte van de omgeving. Daarnaast vormen drie onderdelen (of gedeeltes daarvan) 
Rijksmonumenten (zie Figuur 1-4). Om te komen tot dit gewenste eindresultaat is in voorliggend 
geval een afweging gemaakt tussen het terug laten komen van markante cultuurhistorische 
waarden en het presenteren van een leefbaar (en duurzaam/energieverantwoord) woongebied.  

Voor het kantorenpand aan de Bergstraat (met de nestlocatie van de gierzwaluw) geldt dat er voor 
gekozen is om vanuit cultuurhistorische waarden het pand te behouden. Het pand wordt van 
binnen vernieuwd en heringericht. Deze ingreep is onvermijdelijk om het zo aan te laten sluiten bij 
een leefbaar en duurzaam-verantwoord gebied. De effecten die hierbij kunnen optreden, kunnen 
mogelijk, en enkel tijdelijk, aan de orde zijn aangezien de locatie na afloop van de werkzaamheden 
in het gebied, weer beschikbaar komt als nestlocatie (als kunstmatige nestlocatie of als 
oorspronkelijke locatie).  

Ten behoeve van de nieuwe functies in het gebied zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, 
waarbij tevens een transformatiekader Zuidrand Goirle – Van Puijenbroek (Rothuizen, 2017) is 
opgesteld. Uit de onderzoeken (zie ook Rothuizen, 2017; Bijlage 5) is gebleken dat de algemene 
staat van de gebouwen matig tot goed is, maar dat op voorhand gesteld kan worden dat met name 
de omvangrijke fabriekshallen door de omvang en slechte staat niet in aanmerking komen om 
hierin woningbouw te realiseren. Geconstateerd is dat een aantal aspecten een bedreiging vormen 
voor de technische staat van een de onderzochte gebouwen. Dit zijn de constructiewijze met 
roestend ijzer in het metselwerk en het rottende houtwerk door langdurige lekkage. In een aantal 
gebouwen is sprake van scheuren in het metselwerk en kan asbest in de windveren of de gebruikte 
platen zitten. Om deze redenen is een herinrichting en/of reconstructie van de gebouwen en het 
terrein een vereiste. 

In onderdeel 7B van Bijlage 5 wordt bovendien aangegeven dat een aantal gebouwen in de huidige 
staat geen mogelijkheden biedt voor omvorming o.a. wegens volume, doorsnede en stramien en 
dat sloop of een flinke ingreep een oplossing biedt. Uit het rapport van Rothuizen (2017) blijkt 
tevens dat voor toekomstige woningbouw (of vergelijkbare nieuwe functies) geldt dat deze 
functies vragen om meer lucht en licht en daarmee een zware ingreep in het gebouw met zich 
meebrengen. De gebouwen in hun huidige omvang lijken het meest geschikt voor bedrijvigheid 
(waarvoor het  destijds ook gebouwd is), opslag of gedeeltes voor een museale functie. Hier is in 
Goirle geen behoefte aan (zie ook onderbouwing onder Hoofdstuk 4), waardoor voor woningbouw 
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(en of herinrichting van dit gebied) een resolute aanpak aan de gebouwen nodig is om dit te 
bewerkstelligen. 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de plaatselijke gebouwen in het 
plangebied niet (volledig) in de huidige staat behouden kunnen blijven. En dat het 
onoverkoombaar is om middels wezenlijke ingrepen en/of sloop van de gebouwen een nieuw 
hedendaags heringericht gebied te realiseren inclusief functies die anders zijn dan bedrijvigheid. 

Voor de gierzwaluwverblijfplaats die in het kantoorpand aanwezig is, geldt dat na afronding van 
de herinrichting, in het nieuwe woongebied ook aanvullende verblijfplaatsen beschikbaar komen; 
zie ook het Hoofdstuk over de mitigerende maatregelen. 

Geconcludeerd kan worden dat er gezien bovengenoemde aspecten, voor de inrichting van het 
terrein van Van Puijenbroek (o.a. woongedeelte) geen reële inrichtings-alternatieven mogelijk zijn 
die in geen of minder schadelijke effecten resulteren voor de gierzwaluw. Tijdens de uitvoering van 
het project wordt zorgvuldig omgegaan met de gierzwaluw. Zo zal de locatie van het nest niet 
permanent verdwijnen als geschikte broedlocatie en worden aanvullende nestplaatsen voorzien, 
waardoor de tijdelijke negatieve effecten minimaal zijn.  

Welke alternatieve werkwijze heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve 
werkwijzen niet mogelijk zijn: 

De werkwijze van de sloop/renovatie en herinrichting zal aangepast worden aan de aanwezigheid 
van de verblijfplaats van de gierzwaluw (tevens voor de overige soorten: gewone dwergvleermuis, 
bosbeekjuffer, steenmarter en wezel). Dat wil bijvoorbeeld voor de gierzwaluw zeggen dat de 
bestaande verblijfplaats voorafgaand aan de ontwikkelingen in het gebied (en voordat de soort in 
Nederland aankomt) en na de plaatsing van ruim voldoende alternatieven in de omgeving, eerst 
ongeschikt gemaakt wordt voordat begonnen wordt met de herinrichting. Daarnaast vindt een 
ecologische controle plaats voor aanvang van de werkzaamheden om te waarborgen dat de 
werkzaamheden geen schadelijke effecten hebben op de gierzwaluw. Zie hierbij ook de 
maatregelen beschreven in Hoofdstuk 6.  

Een alternatieve werkwijze die minder schadelijke effecten heeft op de gierzwaluw is niet aan de 
orde. De soort wordt mogelijk enkel ‘verstoord’ doordat de soort moet uitwijken naar een nieuwe 
verblijfplaats. 

Welke alternatieve planning heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden 
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren 
tijdens de kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom een andere periode niet mogelijk 
is: 
Het is onwaarschijnlijk dat alle werkzaamheden in de deellocatie Rode ontwikkelingen (door de 
aard en omvang) allemaal uitgevoerd en afgerond kunnen zijn in de periode dat de gierzwaluw niet 
in Nederland aanwezig is (en buiten de kritische periodes van de overige aanwezige beschermde 
soorten). Enige verstoring is daardoor niet te voorkomen. Er zal echter gezorgd worden dat de 
verstoring die kan ontstaan, minimaal en niet wezenlijk zal zijn. Dit wordt gedaan door de 
werkzaamheden die specifiek aan de voor de soorten essentiële biotopen moeten worden 
uitgevoerd, uitgevoerd worden buiten de kwetsbare periode. De planning van de werkzaamheden 
aan het kantoorpand (en de overige werkzaamheden aan biotopen die essentieel zijn voor 
beschermde soorten) zijn aangepast aan de gewenningsperiode van de aanwezige soorten en aan 
de minst kwetsbare periode. Er wordt in het algemeen pas gestart met de werkzaamheden nadat 
de tijdelijke mitigerende maatregelen zijn getroffen, voldaan is aan de gewenningsperiode, de 
bestaande verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt zijn en er geen dieren meer aanwezig zijn.  
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Voor de gierzwaluw geldt dat de verblijfplaats buiten de kwetsbare periode van de soort (in de 
periode september - half april), ongeschikt gemaakt zal worden.  

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning van werkzaamheden wordt schade aan de 
gierzwaluw (naast bosbeekjuffer, gewone dwergvleermuis, wezel en overige soorten) zoveel als 
mogelijk voorkomen. 
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6 Mitigatie 

6.1 Worden er maatregelen getroffen die het effect van uw initiatief op een of 
meerder soorten verzachten? 

Ja, zowel voorafgaand aan de werkzaamheden, tijdens de werkzaamheden en na afronding van de 
werkzaamheden (in de permanente situatie) worden maatregelen getroffen. Bijlage 6 is een totaal 
overzicht gegeven van alle stappen en maatregelen die in de tijd genomen worden voor onder 
andere de gierzwaluw. In dit overzicht zijn ook de stappen aangegeven die uitgevoerd worden voor 
de overige soorten. 

6.2 Mitigerende maatregelen 

Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen, die de effecten van het initiatief op de 
soort verzachten of voorkomen. Maak hierbij onderscheid tussen maatregelen die bewezen 
effectief zijn en maatregelen waarvan niet met 100% zekerheid vast staat dat deze effectief zijn. 

6.2.1 Gierzwaluw 

Voor de maatregelen is het Kennisdocument van de gierzwaluw (BIJ12, 2017) als uitgangspunt 

gebruikt. 

6.2.1.1 Maatregelen voorafgaand 

Aanbieden alternatieve verblijfplaatsen 

Een permanente of tijdelijke achteruitgang van de functionaliteit van een nestplaats van de 

gierzwaluw is niet toegestaan. Aangezien het mogelijk is dat de verblijfplaats (en daarbij de 

gierzwaluw) verstoord kan worden tijdens de werkzaamheden in het plangebied, wordt de 

verblijfplaats ongeschikt gemaakt. Alvorens dit gaat gebeuren (naar schatting in het najaar van 

2020 of de winterperiode 2020-2021), moeten er alternatieve verblijfplaatsen aangeboden 

worden. Hier is in mei 2019, alvast voorafgaand aan de uitkomsten van het soortspecifieke 

onderzoek, op geanticipeerd. 

In mei 2019 zijn een veelvoud aan alternatieve nestkasten aan de Bergstraat 36 aangeboden. Deze 

locatie ligt op 100 meter afstand ten oosten van het kantoorpand. In Figuur 6.1 is de locatie 

weergegeven. Op de locatie zijn 36 nestkasten van de gierzwaluw aangeboden onder de nokgevel. 

De nestkasten bettreffen duurzame kasten die onbewerkt zijn. De kasten zijn gemaakt aan de hand 

van de eisen die gelden voor de gierzwaluwnestkasten (zoals de invliegopening dichtbij de bodem 

van de kast en dat er een donkere hoek is in de kast).  

De oriëntatie van de kasten is gelijk aan de huidige verblijfplaats (noordwest). Tevens zijn de kasten 

op een vergelijkbare hoogte gehangen en ook onder de nok van het dak.  

De gierzwaluwen kunnen tijdens hun verblijf in Nederland in 2019 kennis maken met de 

alternatieve verblijfplaatsen. Ook in 2020 is dit tijdens het broedseizoen mogelijk. Zodoende is er 

voldoende gewenningstijd voor de gierzwaluwen om bekend te raken met alternatieve 

nestmogelijkheden.  
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Figuur 6-1. Locatie (boven) en weergave (onder) van de aangeboden gierzwaluwkasten in de omgeving van 

het plangebied (buiten de verstoringszone).
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Ongeschikt maken verblijfplaats 

Voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt de huidige verblijfplaats ongeschikt gemaakt door ze 

tijdig dicht te maken: 

 Het ongeschikt maken vindt buiten de broedperiode plaats en nadat de gierzwaluw 

vertrokken is uit Nederland: in de periode oktober – maart; 

 Alle openingen onder dakgoten en eventuele andere hoge kieren worden in het 

kantoorgebouw afgedekt;  

 De maatregelen worden begeleid door een ter zake kundige ecoloog. 

6.2.1.2 Maatregelen tijdens werkzaamheden 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen: 

 In stand houden van de functionaliteit van de nieuwe voorzieningen (geen steigers, 
doeken, folie etc. voor in-en uitvliegopeningen plaatsen, geen additionele verlichting 
schijnen etc.; 

 Ongeschikt houden van het plangebied als nestgelegenheid voor broedvogels en 
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Dit zal onder meer onder begeleiding van een 
deskundig ecoloog gebeuren. 

6.2.1.3 Maatregelen nieuwe situatie 

Permanente voorzieningen 

 Bij de nieuwbouw is het van belang om vervangende voorzieningen beschikbaar te 

hebben die permanent het aanbod en functioneren van een verblijfplaats blijft 

garanderen. In de nieuwbouw wordr een aantal kasten (ca. 8 á 12) ingemetseld. Deze 

worden geïntegreerd in de nieuwbouw die in de plaats komt van de huidige woningen ter 

plaatse. Zie Figuur 6-2. Ze worden geclusterd aangeboden. 

 Deze nieuwe verblijfplaatsen komen op het noord/noordoosten op minimaal vier meter 

hoogte en met een vrije aanvliegroute.  

 De nieuwe verblijfplaatsen worden aangeboden in de vorm van ingebouwde en duurzame 

gierzwaluwnestkasten (bijvoorbeeld type IB GZ 04 Inbouwsteen Gierzwaluw). Deze kasten 

zijn direct functioneel. 

De aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen in de bestaande gebouwen in de omgeving, de 

tijdelijk aangeboden verblijfplaatsen (de kasten) en de permanente voorzieningen in het 

heringerichte plangebied zorgen ervoor dat in het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort er 

te allen tijde voldoende verblijfplaatsen aanwezig zijn. 
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Figuur 6-2. Aanduiding te realiseren verblijfplaatsen voor de gierzwaluw in de nieuwbouw (sterren).



Aanvulling Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle) 
Ontheffingsaanvraag soortenbescherming Wet natuurbescherming 
projectnummer 0407072.101 
18 juli 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

Tabel 6.1. Overzicht planning in relatie tot de aanwezige verblijfplaats van de gierzwaluw. 

Gierzwaluw 2019 2020 2021 
Stappen rondom mitigatie J F M A M J Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec J F M A M

Aanbieden alternatieve 
verblijfplaatsen 

Gewenningsperiode 

Geen werkzaamheden mogelijk 
aan broedplaats  

* * * * * * *

Ongeschikt maken nestplaats 

Sloop bebouwing/herinrichten 
bebouwing 

Start nieuwbouw en inrichting 
stedelijk gebied 

* Geen werkzaamheden mogelijk indien in de voorgaande winter de verblijfplaats niet ongeschikt gemaakt is. Indien de nestplaats reeds ongeschikt is gemaakt (met het in bezit zijn van een ontheffing) dan kunnen in deze periode ook 

werkzaamheden plaatsvinden.
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6.2.2 Zorgvuldig handelen en algemene zorgplicht 

Door de mitigerende maatregelen (onder andere periode van uitvoering, werkwijze en het 
aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), wordt invulling gegeven aan het zorgvuldig handelen 
en de algemene zorgplicht.  

Daarnaast wordt voorkomen dat individuen gedood worden door de verblijfplaatsen van de 
soorten ruim voorafgaand aan de werkzaamheden (na instemming ecoloog) ongeschikt te maken 
voor de soort en vrij te verklaren. Zo wordt voldaan aan de zorgplicht en de verstoring tot een 
minimum beperkt.  

Er wordt voor de realisatiefase een ecologisch werkprotocol opgesteld met daarin de voorschriften 
vanuit de ontheffing. In het werkprotocol wordt voor de beschermde soorten en algemene 
soortgroepen aangegeven welke handelingen juist wel of niet moeten worden uitgevoerd om geen 
verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming te overtreden. Tevens wordt 
aangegeven hoe onnodige schade aan soorten voorkomen kan worden (voortkomend vanuit de 
zorgplicht). Het werkprotocol wordt met de ontwikkelaar afgestemd en zijn verantwoordelijkheid 
gemaakt. Het protocol is hierdoor een werkbaar product en bij alle direct betrokken bekend.  

Hiernaast vindt ecologische begeleiding plaats. 
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7 (Gunstige) staat van instandhouding van de 
betreffende soorten 
Motiveer hieronder per soort op welke wijze wordt voldaan aan genoemde voorwaarde. Soorten 
(habitatrichtlijn, Bonn, Bern en andere beschermde soorten); Onderbouwing dat er geen afbreuk 
wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebieden in een gunstige staat van instandhouding laten voortbestaan. 

7.1 Gierzwaluw 

7.1.1 Huidige staat van instandhouding /trend 

Sinds 2007 wordt een lichte afname in aantallen gierzwaluwen vastgesteld. Een mogelijke oorzaak 
hiervan is de renovatie en nieuwbouw projecten waardoor het aantal geschikte nestplaatsen 
afneemt (BIJ12, 2017a). Desondanks beoordeelt SOVON de staat van instandhouding van de 
gierzwaluw als broedvogel in Nederland als gunstig omdat de gierzwaluw zowel een gunstige 
verspreiding kent als een gunstig (toekomstig) leefgebied (zie Figuur 7.1 en 7.1a). Zoals blijkt uit de 
NDFF waarnemingen komt de gierzwaluw wijd verspreid voor in de omgeving van Goirle (zie ook 
Figuur 7.2). 

In vrijwel ieder stedelijk gebied komen gierzwaluwen voor. Derhalve is de verwachting dat in een grote 
stedelijke omgeving als Goirle, aansluitend op Tilburg sprake is van een robuuste populatie 
gierzwaluwen. Dit wordt ook bevestigd door de NDFF, waar de laatste 10 jaar veel waarnemingen door 
derden zijn ingevoerd. Ook is de verwachting dat ten noordoosten van het plangebied een 
broedpopulatie aanwezig is. Hier zijn tijdens het soortspecifieke onderzoek laagvliegende gierzwaluwen 
waargenomen. Laagvliegende exemplaren duiden erop dat er in dat gebied broedlocaties aanwezig zijn. 

Figuur 7.1. Beoordeling Staat van Instandhouding van de gierzwaluw. Bron: www.SOVON.nl. 

Figuur 7.1a. Broeddichtheid Gierzwaluw in Nederland over de periode 1998-2000 en nabij Goirle.

Goirle
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7.1.2 Functies plangebied 

De gierzwaluw is enkel van eind april tot augustus in Nederland aanwezig. In deze periode heeft 
het plangebied enkel een functie tijdens het broedseizoen van de soort. De soort is daarnaast 
enkel in de lucht aanwezig, waardoor het plangebied geen andere functies vervult dan die tijdens 
het broedseizoen.  

7.1.3 Effecten werkzaamheden op GsvI 

Het plangebied ligt in een stedelijke omgeving; een optimaal biotoop voor de soort. Buiten het 
plangebied zijn alternatieve verblijfplaatsen voor de soort aanwezig. Zo zijn tijdens het 
soortspecifieke onderzoek veel gierzwaluwen laag vliegend waargenomen ten noordoosten van 
het plangebied. Derhalve is de verwachting dat in een stedelijke omgeving als Goirle/Tilburg sprake 
is van een robuuste populatie gierzwaluwen die zich ook buiten het plangebied bevinden. Na 
afloop van de werkzaamheden komen bovendien een veelvoud aan alternatieve verblijfplaatsen 
terug voor de soort. Deze worden hoog in de woningen in het plangebied aangeboden en voldoen 
aan de nest-eisen die gierzwaluwen stellen aan hun nestplaats. Een tijdelijke verstoring van één 
nestplaats zal zodoende geen wezenlijk en langdurig effect hebben op de gunstige staat van 
instandhouding op soortniveau.  

Concluderend kan gesteld worden dat als gevolg van de werkzaamheden in het plangebied er geen 
aantasting plaatsvindt van de gunstige staat van instandhouding. Dit mede gezien: 

- De afwezigheid van essentieel leefgebied dat permanent aangetast wordt door de 

werkzaamheden (verblijfplaats wordt tijdelijk verstoord, maar die zijn in meervoud 

gemitigeerd in de directe omgeving en later in meervoud in het plangebied zelf); 

- Geen verstoring van het foerageergebied van de soort; 

- Het natuurlijk verspreidingsgebied wordt niet kleiner en dit gaat het ook niet worden; 

- Er blijft een voldoende groot leefgebied voor de soort bestaan om de populatie 

gierzwaluw op lange termijn in stand te houden; 

- De uitwijkmogelijkheden; er zijn voldoende alternatieven beschikbaar in het leefgebied 

van de populatie en er worden alternatieven aangeboden (tijdelijk en permanent). 

De tijdelijke en permanente mitigerende maatregelen zijn uitgebreider aangegeven in hoofdstuk 
6. 
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Bijlage 1: Stedenbouwkundige plankaart  

Kuiper Compagnion, 2019 
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Bijlage 2: Risicoscan Wet natuurbescherming 

Antea Group. april 2019 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw en het terrein van Van Puijenbroek. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder 
teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse 
Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van 
Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de 
genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft 
de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting 
van de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand.  
 
Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van Van Puijenbroek; hierin zijn binnen dit (deel)gebied 
de begrenzingen van de rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de ‘Groen-blauwe zone’ 
aangegeven.  
 

 
Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. In het rode gebied is rondom de bebouwing de risicoscan uitgevoerd. De paarse arcering: 
verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe arcering: globaal gebied toekomstige 
Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone wordt in een later 
stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur indicatief.  

 
Voorliggende risicoscan gaat specifiek in op de risicoscan die is uitgevoerd rondom de bebouwing 
binnen het fabrieksterrein (binnen het rood gearceerde terrein weergegeven in Figuur 1.1; zie ook 
Figuur 1.2 voor dit gebied). 
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1.1.1 Kader  

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier een van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets voor het plangebied Van 
Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab).  
 
De Natuurtoets ter plaatse van het fabrieksterrein is echter in 2015 uitgevoerd (Antea Group, 
2015). In deze toets is het voornemen getoetst aan de toentertijd geldende natuurwetgeving, 
namelijk de Flora- en faunawet. Per 1 januari 2017 is echter de Wet natuurbescherming (Wnb) in 
werking getreden. Deze wet heeft onder andere de Flora- en faunawet vervangen. Mogelijk heeft 
de wetswijziging invloed op de conclusies van de eerder opgestelde Natuurtoets. Om deze reden 
dient deze Natuurtoets geactualiseerd te worden aan de nu geldende wetgeving. Er dient 
beoordeeld te worden of eventueel in de Wet natuurbescherming beschermde soorten leefgebied 
hebben binnen het fabrieksterrein. Ten behoeve hiervan dient een inventarisatie uitgevoerd te 
worden op eventuele veranderingen in beschermde natuurwaarden binnen het fabrieksterrein. 
Voorliggende Risicoscan Wet natuurbescherming geeft een uiteenzetting van de inventarisatie. 
Onderstaand (zie Figuur 1.2) is het gebied aangegeven waar de risicoscan is uitgevoerd en waar 
voorliggend document betrekking op heeft.  
 

 
Figuur 1.2: Onderzocht gebied ten behoeve van de risicoscan Wet natuurbescherming. (Bron ondergrond: 
Globespotter). 
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1.2 Methode 

De inventarisatie van eventuele veranderingen in beschermde natuurwaarden is opgesplitst in 
twee delen. In het eerste deel wordt gekeken naar nieuwe bekende natuurwaarden in de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Het tweede deel bestaat uit een inventarisatie 
middels een terreinbezoek. 
 
De resultaten van de inventarisatie zijn als volgt beschreven in deze rapportage: 
 

 In hoofdstuk 2 wordt op basis van NDFF en voorgaande onderzoeken bekeken of er de 
afgelopen jaren (nieuwe) beschermde soorten gemeld zijn binnen het plangebied en de 
directe omgeving.  

 In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een terreinbezoek waarbij wordt 
beschreven of nieuwe soorten aangetroffen zijn, of dat deze te verwachten zijn. 

 In hoofdstuk 4 wordt beschreven of nieuw beschermde soorten zijn aangetroffen en wat 
eventuele benodigde vervolgstappen zijn in relatie tot de geplande ontwikkeling van het 
plangebied. 
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2 Bureaustudie 

Uit de voorgaande onderzoeken blijkt dat de volgende door de Wet natuurbescherming 
beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn: 
 

 Kerkuil (roestplaats); 

 Vleermuizen (verschillende verblijfplaatsen); 

 Steenmarter (verblijfplaats); 

 Wezel (vermoedelijke verblijfplaats). 
 
Buiten het plangebied (maar in de omgeving) zijn aanwezig: 
 

 Bosbeekjuffer; 

 Bunzing; 

 Vinpootsalamander; 

 Eekhoorn. 
 
In NDFF is gekeken of er de afgelopen 3 jaar nieuwe (in het kader van de Wet 
natuurbescherming; Wnb) beschermde soorten gemeld zijn in het plangebied of de directe 
omgeving. Ook is gekeken of er binnen dit zoekgebied nieuwe waarnemingen zijn gedaan van 
soorten die zowel in het kader van de Flora- en faunawet als de Wet natuurbescherming 
beschermd zijn (zoals bijvoorbeeld vogels met een jaarrond beschermd nest). 
 
Er zijn geen nieuwe zwaarder beschermde soorten gemeld in het plangebied. De enige melding in 
de directe omgeving betreft een bosbeekjuffer (beschermd in artikel 3.10 van de Wnb) net ten 
oosten van het plangebied langs de nieuwe Leij (zie Figuur 2.1 groene punt). Deze waarneming 
ligt buiten het plangebied. 
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Figuur 2.1. Waarnemingen beschermde soorten (groene stip) in en rond het plangebied (NDFF, 2019). 
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3 Terreinbezoek 

3.1 Methodiek 

Op maandag 25-03-2019 is een terreinbezoek uitgevoerd door een ecoloog van Antea Group. 
Tijdens dit terreinbezoek was het licht bewolkt, 10 graden Celsius en windkracht 4. Tijdens het 
bezoek zijn de gebouwen van binnen en buiten bekeken. Ook zijn de omliggende terreinen 
binnen de afrastering bekeken. 

3.2 Bevindingen  

Tijdens het terreinbezoek is gekeken naar de eerder geconstateerde soorten en is aanvullend 
bekeken of er nieuwe/andere beschermde soorten voor kunnen komen.  
 
Kerkuil 
Een aantal gebouwen op het terrein wordt net als voorgaande jaren door de kerkuil gebruikt als 
roestplaats (Antea Group, 2017b). Er is geen reden om aan te nemen dat de locatie in gebruik is 
genomen als nestlocatie. 
 
Vleermuizen 
In het plangebied zijn in het onderzoek van 2018 (bron) op verschillende plaatsen verblijfplaatsen 
van vleermuizen gevonden. Er hebben geen fysieke veranderingen op het terrein plaatsgevonden 
die invloed hebben op deze verblijven. Er is geen reden om aan te nemen dat er veranderingen 
hebben opgetreden in het gebruik van het plangebied en de gebouwen door vleermuizen. 
 
Marterachtigen (o.a. steenmarter en wezel) 
In het plangebied zijn buiten de gebouwen uitwerpselen van kleine marterachtigen aangetroffen. 
Van de wezel en steenmarter wordt verwacht dat de soort rondom de bebouwing op het 
fabrieksterrein een verblijfplaats heeft (Antea Group, 2017b). Er is geen reden om aan te nemen 
dat het hier gaat om sporen van andere dan de eerder aangetroffen wezel, bunzing en 
steenmarter. 
 
Huismus 
Net ten westen van het plangebied zijn tijdens het terreinbezoek huismussen gehoord. Het 
gebied waar de huismus is waargenomen is een kleinschalig terrein met veel wintergroene hoge 
planten dicht bij woningen die geschikt zijn als broedlocatie. In het plangebied zijn geen 
huismussen waargenomen. Ook in voorgaande onderzoeken zijn geen huismussen waargenomen 
in het plangebied. In het plangebied is geen tot zeer beperkt wintergroen aanwezig, zeker niet op 
het deel van het terrein met oudere (mogelijk voor huismus geschikte) gebouwen. Er is geen 
reden om aan te nemen dat in het plangebied nesten van huismussen aanwezig zijn. 
 
Gierzwaluw 
Er zijn mogelijk geschikte nestlocaties voor de gierzwaluw in het plangebied aanwezig.  
 
Overige soorten 
Er is geen reden om aan te nemen dat andere zwaarder beschermde soorten gebruik maken van 
het plangebied. Een uitgebreide onderbouwing hier van is opgenomen in Antea Group, 2017a en 
2017b. 
 
  



Risicoscan Wet natuurbescherming 
Zuidrand Goirle - Van Puijenbroek 
projectnummer 407072.01 
17 april 2019 revisie 00 
VP Grondexploitatie 

 

Blad 7 van 9 

Op Figuur 3.1 is een impressie weergegeven van een aantal bevindingen van het terreinbezoek. 
 

 
Figuur 3.1. Links boven: braakballen kerkuil, rechts boven: uitwerpsel marterachtige, links onder: nestkasten 
vleermuizen. 
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4 Conclusies 

Er is de afgelopen jaren al veel natuuronderzoek uitgevoerd in het plangebied. De conclusies uit 
deze onderzoeken staan aan de hand van de voorliggende uitgevoerde risicoscan nog steeds 
overeind. Er zijn geen in het kader van de Wet natuurbescherming nieuw beschermde soorten 
aangetroffen in het plangebied en deze worden ook niet verwacht. Wel kan de gierzwaluw (soort 
met een jaarrond beschermd nest) in het plangebied verwacht worden.  
 
In het plangebied zijn de volgende door de Wet natuurbescherming beschermde soorten 
aanwezig: 
 

 Kerkuil (roestplaats); 

 Vleermuizen (verschillende verblijfplaatsen); 

 Steenmarter (verblijfplaats); 

 Wezel (vermoedelijke verblijfplaats). 
Effecten op deze soorten zijn in separate documenten beschreven (Antea Group, 2017b en 2019). 
 
In het plangebied wordt op basis van de risicoscan de volgende door de Wet natuurbescherming 
beschermde soort verwacht: 

 Gierzwaluw 
 

Geadviseerd wordt om in de periode mei – juli onderzoek naar deze soort uit te voeren conform 
de richtlijnen uit het kennisdocument Gierzwaluw (BIJ2, 2017).  Indien daadwerkelijk beschermde 
verblijfplaatsen aanwezig zijn in het plangebied en deze worden aangetast, dan is dit in 
overtreding met de Wet natuurbescherming.  
 
Buiten het plangebied (maar in de omgeving) zijn aanwezig: 
 

 Bosbeekjuffer; 

 Vinpootsalamander; 

 Bunzing; 

 Eekhoorn. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw en het terrein van Van Puijenbroek. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder 
teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse 
Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van 
Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Naast de 
genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen 
gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Het totale herontwikkelingsgebied heeft 
de titel ‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting 
van de ‘Groen-blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand. Zie Figuur 1.1 voor het gehele plangebied van Van Puijenbroek; hierin 
zijn binnen dit (deel)gebied de begrenzingen van de rode ontwikkelingen en de ontwikkelingen in 
de ‘Groen-blauwe zone’ aangegeven.  

Voorliggend nader onderzoek gaat specifiek in op het gierzwaluwonderzoek dat in 2019 is 
uitgevoerd rondom de bebouwing binnen het fabrieksterrein (binnen het rood gearceerde terrein 
weergegeven in Figuur 1.1; zie ook Figuur 4.1 voor dit gebied).  

Figuur 1.1: Aanduiding deellocatie Van Puijenbroek. De rode en paarse arcering:  globaal gebied rode 
ontwikkelingen. In het rode gebied is rondom de bebouwing in 2019 onderzoek gedaan naar gierzwaluwen. 
De paarse arcering: verplaatsing beek door ontwikkeling rood gebied. De groen-blauwe arcering: globaal 
gebied toekomstige Groen-blauwe zone. N.B. de precieze grens tussen de ‘rode’ en de Groen-blauwe zone 
wordt in een later stadium gespecificeerd. De aanduiding van de grens tussen beide gebieden is in dit figuur 
indicatief.
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1.1.1 Kader  

Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van 
de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken te worden 
uitgevoerd. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden vormt hier één van. De voorgenomen 
plannen kunnen doorgang vinden als duidelijk is dat het vast te stellen plan niet in strijd is met de 
Wet natuurbescherming. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten 
(Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming). Met andere woorden, in het ruimtelijke 
ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. In dit kader zijn 
verschillende Natuurtoetsen uitgevoerd, waaronder ook een Natuurtoets en een Risicoscan voor 
het plangebied Van Puijenbroek en de Groenblauwe zone (Antea Group, 2017ab; 2019). Uit de 
risicoscan is naar voren gekomen dat het plangebied (in dit geval de fabriekspanden van Van 
Puijenbroek) mogelijk broedlocaties bevat van gierzwaluwen. Gierzwaluwen zijn beschermd in het 
kader van de Wet natuurbescherming, hebben een jaarrond beschermd nest (ze staan vermeld op 
de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten’, LNV 2009) en staan vermeld in artikel 3.1.  

Indien het plangebied nesten bevat van gierzwaluwen dan heeft de ruimtelijke ingreep mogelijk 
consequenties voor deze soort en worden mogelijk verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming overtreden. Om deze reden is geadviseerd om een nader onderzoek uit te 
voeren naar de functionaliteit van het plangebied voor de gierzwaluw. In voorliggende rapportage 
zijn de resultaten van het nader onderzoek beschreven.  

In Figuur 4.1 is het gebied aangegeven waar in 2019 onderzoek is uitgevoerd en waar voorliggend 
document betrekking op heeft.  

1.2 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het inzichtelijk maken van de resultaten van het nader 
onderzoek gierzwaluw, of verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden 
en of er een noodzaak is tot het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming – 
onderdeel soorten.  

1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgezet: 
 Allereerst wordt in Hoofdstuk 2 het voornemen beschreven. 
 In Hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming – 

soortbescherming beschreven. Hier wordt aan getoetst in voorliggend document. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de methodiek van het gierzwaluwonderzoek. 
 In Hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 
 In Hoofdstuk 6 vindt de toetsing en beoordeling plaats van de in Hoofdstuk 5 

gepresenteerde bevindingen.   
 Hoofdstuk 7 geeft de conclusies. 
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2 Voornemen 

Onderstaand wordt uiteengezet wat de beoogde ontwikkelingen in het plangebied inhouden. 
Hierbij ligt de focus op de deellocatie van het fabrieksterrein; de ‘Rode ontwikkelingen’. Deellocatie 
‘Rode ontwikkelingen’ behelst het terrein dat ingericht wordt met woningen. Het gebied relevant 
voor voorliggend document is in Figuur 1.2 rood omkaderd. 

2.1 Ontwikkeling 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk in dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil 
de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Het idee is de locatie te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren 
en natuur samen gaan. Zie ook Figuur 2.1 voor een impressie van de toekomstige stedelijke 
inrichting (visie tekening). 

Voor deze locatie is een theoretische woningcapaciteit opgenomen van 150 tot 180 woningen. 
Voor de ontwikkeling wordt een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Een aantal 
monumentale gebouwen en voorgevels blijft behouden. De monumentale gebouwen op het 
voormalige fabrieksterrein worden intern omgebouwd tot kantoren, lokale bedrijvigheid en/of 
woningen (zie Figuur 2.2). De herontwikkeling op de stedelijke locatie wordt in één keer 
uitgevoerd. De huidige bebouwing wordt geamoveerd en het gebied wordt in één keer 
gerealiseerd. Daarnaast wordt de Leij verlegd (binnen de Groen blauwe-zone). Vervolgens wordt 
de omgeving ingericht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied.   

Figuur 2.1: Globale impressie 
stedelijke inrichting (rood 
omkaderd)(Bron: 
Kuipercompagnons, 8-10-
2018).
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Figuur 2.2: De te behouden en intern aan te passen gebouwen zijn rood omkaderd (Bron: Kuipercompagnons, 

8-10-2018). Paars zijn de gebouwen omkaderd waarvan enkel de gevel behouden blijft.
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3 Wettelijk kader 

3.1 Algemeen 

In de voorliggende toetsing wordt ingegaan op de bescherming van gierzwaluwen verankerd in de 
Wet natuurbescherming. Hier zal in Hoofdstuk 6 aan getoetst worden. 

3.2 Wnb - soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief Bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

Gierzwaluwen zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Hieronder worden de 
verbodsbepalingen uit de Wnb behorende bij dit artikel uiteengezet.  

3.2.1 Gierzwaluw: soorten van de Vogelrichtlijn 

Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Voor een 
aantal vogelsoorten geldt dit laatste verbod niet indien de storing niet van wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt. Onderstaand staan de 
verbodsbepalingen uit de Wnb uiteengezet. 

Het nest van de gierzwaluw is – in tegenstelling tot vele andere nesten – het hele jaar beschermd. 
De gierzwaluw staat vermeld op de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelsoorten’
(LNV, 2009). Middels categorieën wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarrond beschermde 
nesten (categorie 1 t/m 4). De gierzwaluw behoort tot categorie 2: koloniebroeders. Deze nesten 
zijn het hele jaar (en dus niet alleen tijdens het broedseizoen) beschermd aangezien 
koloniebroeders elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast en 
afhankelijk van bebouwing zijn.  

Artikel 3.1 Wet natuurbescherming (Vogelrichtlijn)
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. 
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3.2.2 Ontheffingsplicht 

Indien bij het voornemen een nest wordt aangetast dat jaarrond beschermd is en de effecten niet 
volledig gemitigeerd kunnen worden, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden bij het 
bevoegd gezag. In dit geval de provincie Nood-Brabant. Om bij voorliggend voornemen inzichtelijk 
te krijgen of dit aan de orde is, is voorliggend onderzoek uitgevoerd. De ‘grond’ waarop een 
ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie (1-3). Voor de gierzwaluw staat de mogelijke 
ontheffingsgronden vermeld in artikel 3.3 van de Wnb.   

3.2.3 Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in 
dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. 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. Wanneer dergelijke 
handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid 
kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er 
dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om 
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor 
elke soort en elk individu in Nederland. 
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4 Methode 

Met betrekking tot het onderzoek naar de gierzwaluw is gewerkt volgens de methode zoals die is 
omschreven in het kennisdocument “Gierzwaluw” (BIJ12, 2017). Voor het inventariseren van de 
gierzwaluw zijn in de periode 15 mei – 15 juli 2019 drie veldbezoeken uitgevoerd met 
tussenliggende periodes van minimaal 10 dagen (zie Tabel 4.1). Eén bezoek heeft plaatsgevonden 
tussen 20 juni en 7 juli (wanneer de jongen aanwezig zijn). De inventarisaties bestonden uit 
avondronden tijdens rustige weersomstandigheden, vanaf twee uur voor zonsondergang tot 
zonsondergang. Deze bezoeken zijn respectievelijk door één en twee keer door twee ecologen 
van Antea Group uitgevoerd. Hierdoor is over het hele terrein een goed beeld verkregen van de 
aanwezigheid voor gierzwaluwen.  

Tabel 4.1. Data terreinbezoeken en omstandigheden. 

Datum Tijd Weer 

20-05-2019 19:30 – 21:30 17 graden Celsius bewolkt, windkracht 3 

17-06-2019 20:00 – 22:00 25 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 2 

01-07-2019 20:00-22:15 17 graden Celsius, licht bewolkt, windkracht 3 

Onderstaand (Figuur 4.1) is het gebied aangegeven waar in 2019 onderzoek is uitgevoerd en waar 
voorliggend document betrekking op heeft. Tijdens het onderzoek lag de focus op de oudere 
panden. De nieuwe en gerenoveerde fabriekshallen (rood gearceerd in het figuur) voldoen niet 
aan de biotoopeisen die de gierzwaluw aan zijn nestlocatie stelt. Er zijn geen kieren en/of holtes 
aanwezig waar de soort in kan broeden. Tijdens de inventarisatie is er telkens voor gezorgd dat de 
relevante gebouwen duidelijk zichtbaar waren zodat er per avond een overzicht verkregen kon 
worden van het gebruik van het hele gebied. 

Figuur 4.1: Aanduiding onderzocht gebied in 2019. (Bron ondergrond: Globespotter, 2018). Het gearceerde 
gebied betreffen nieuwe gebouwen die geen geschikte nestplaatsen herbergen voor de gierzwaluw.  
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5 Resultaten 

Op basis van het nader onderzoek is in het plangebied het volgende vastgesteld: 

 één nestplaats van de gierzwaluw. 

De locatie bevindt zich aan de noordzijde van het fabrieksterrein, in het kantoorpand aan de 
Bergstraat. De locatie is in Figuur 5.1 aangegeven met een ster. Deze nestplaats werd tijdens 
ieder bezoek gebruikt door de gierzwaluw. De aanwezige (mest)sporen op die locatie duiden hier 
ook op.  

Tijdens de bezoeken zijn geen andere gierzwaluwen waargenomen die een binding hadden met 
het plangebied. Tijdens de bezoeken zijn maximaal drie gierzwaluwen waargenomen die laag 
over het gebied vlogen. Deze zijn niet invliegend waargenomen en de individuen vlogen door 
naar het gebied ten noordwesten van het plangebied. Mogelijk hebben deze (en andere 
gierzwaluwen die boven het plangebied vlogen) een binding met het gebied ten noordwesten (en 
op enige afstand) van het plangebied. Hier zijn in de woonwijk meerdere gierzwaluwen 
laagvliegend en ‘gierend’ waargenomen.  

Figuur 5.1: Locatie binnen het plangebied waar één nestplaats van de gierzwaluw is aangetroffen (ster; Bron 
ondergrond: Globespotter).
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6 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden bevindingen getoetst aan de Wet natuurbescherming en wordt ingegaan 
op de benodigde vervolgstappen ten aanzien van de Wet natuurbescherming.  

6.1 Effecten op de verblijfplaats 

In het kantoorgebouw aan de Bergstraat is één nestplaats van de gierzwaluw vastgesteld. De 
overige panden in het plangebied hebben geen essentiële waarde of functie voor gierzwaluwen. 
In het kader van de Wet natuurbescherming zijn gierzwaluwnesten beschermd (artikel 3.1 Wnb, 
jaarrond beschermd nest) en zijn bij effecten vervolgstappen aan de orde.  

Het pand waar de gierzwaluw in is vastgesteld zal naar waarschijnlijkheid intern aangepast worden 
en van functie veranderen (van kantoorfunctie naar bedrijvigheid en appartementen). De gevel 
blijft behouden. Momenteel is het nog onduidelijk wanneer er precies in het pand gewerkt wordt. 
Hierdoor is het niet onmogelijk dat er ook tijdens het broedseizoen gewerkt wordt en dat er dan 
verstoring kan plaatsvinden op de soort (door de verbouwingswerkzaamheden). Ook zijn er op het 
gehele bedrijventerrein voor een langere periode werkzaamheden aan de gang die rondom het 
kantoorpand voor een verstoorde zone kunnen zorgen. Effecten zijn hierdoor niet op voorhand uit 
te sluiten.  

6.2 Ontheffing aanvragen 

Als gevolg van de herinrichting van de locatie kan een in gebruik zijnde nest verstoord worden en 
zijn functie verliezen. Dit is een overtreding van artikel 3.1 (lid 2 en 4) van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden is voor de voorgenomen activiteit een ontheffing Wnb 
(soortbescherming) noodzakelijk. Tevens dienen maatregelen getroffen te worden om de gunstige 
staat van instandhouding te waarborgen en om aan de zorgplicht Wnb te voldoen. 

In een separaat document wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan deze mitigatie. 
Tevens wordt een ontheffing aangevraagd.  
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7 Conclusies 

De opdrachtgever is voornemens om het plangebied ter hoogte van Bergstraat 50 te Goirle her in 
ter richten en de aanwezige bebouwing te slopen, te renoveren en/of te vernieuwen. Uit eerdere 
gegevens is gebleken dat er in het plangebied mogelijk nestplaatsen aanwezig zijn van 
gierzwaluwen. 

Het nest van de gierzwaluw is – in tegenstelling tot vele andere nesten – het hele jaar beschermd. 
De gierzwaluw staat vermeld op de ‘Aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelsoorten’ (LNV, 
2009) en valt onder artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat ten aanzien van 
gierzwaluwen en hun nesten een aantal verbodsbepalingen is opgesteld. Om inzicht te krijgen in 
de effecten op gierzwaluwen als gevolg van de voorgenomen herontwikkeling binnen het 
plangebied, is in 2019 een nader onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke 
gebruik van het plangebied door de gierzwaluw.  

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er één nest van de gierzwaluw aanwezig is aan de 
rand van het plangebied. Het betreft een nest in het kantoorpand aan de Bergstraat.  

7.1 Ontheffing aanvragen 

De werkzaamheden die in het plangebied plaatsvinden kunnen in het worst case-scenario in het 
broedseizoen van de soort (april-augustus) leiden tot verstoring en functieverlies van het nest. 
Aangezien op voorhand niet uit te sluiten is dat een dergelijk effect optreedt (aangezien niet uit te 
sluiten is dat er gewerkt wordt in deze periode), is er mogelijk sprake van een overtreding van de 
Wet natuurbescherming (artikel 3.1 lid 2 en 4) en dient er uit voorzorg een ontheffing aangevraagd 
te worden. 

7.2 Maatregelen nemen 

In het kader van het behouden van de gunstige staat van instandhouding van de soort en in het 
kader van de zorgplicht dienen maatregelen genomen te worden. Deze bestaan veelal uit het 
aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen (tijdelijk en permanent) en uit het faseren van de 
werkzaamheden van het voornemen in ruimte en tijd.  

De uitwerking van de maatregelen vindt in separate documenten plaats en zal tevens onderdeel 
uitmaken van de ontheffingsaanvraag. 
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Samenvatting / conclusie 
 
In de notitie wordt allereerst inzichtelijk gemaakt wat de bouwruimte van de gemeente is voor de 
komende tien jaar en in hoeverre deze als is ingevuld op locaties waarvoor de plannen concreet zijn. 
Dit zijn locaties waarvoor al een bestemmingsplan of intentieovereenkomst is. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen 'Harde plancapaciteit', 'gebonden plancapaciteit' en 'vrije bouwruimte.  
Plannen in harde capaciteit:  

- Boschkens fase 4a, fase 5 en fase 6; 
- Heisteeg;  
- Basisschool de Vonder; 
- Dorpsplein Riel;  
- Individuele verzoeken / kleine locaties in kern Goirle en kern Riel;  

Plannen in gebonden capaciteit:  
- Locatie De Bocht; 
- Vonderstraat Riel;  
- Zuidrand;  
- Hoek Kloosterstraat-Thomas van Diessenstraat 
- Individuele verzoeken / kleine locaties in kern Goirle en kern Riel;  

 
In de regionale woningbouwafspraken is afgesproken dat maximaal 70% van de totale bouwopgave 
in harde capaciteit vast wordt gelegd. Om de risico's voor de gemeente te beperken is er daarnaast 
voor gekozen om maximaal 100% van de bouwopgave vast te leggen in harde en gebonden 
plancapaciteit samen. Van de ruimte die daarna over blijft kan 130% van de totale bouwopgave 
prioriteit krijgen, op basis van de aanname dat in de loop van de tijd plannen kunnen vertragen of 
vervallen. Het is noodzakelijk om meer plannen in ontwikkeling te hebben om te garanderen dat in 
de woonbehoefte kan worden voorzien. In cijfers ziet dit er op dit moment als volgt uit:  
 

Woningbouwopgave  905 

    

Harde capaciteit (incl. In aanbouw)  401 

gebonden capaciteit  264 

    

Restant te realiseren 240 

Restant bouwruimte (tot 130%) 312 

 
Daarna worden de potentiële  woningbouwlocaties (voor zover deze nu bekend zijn bij de gemeente) 
in beeld gebracht. Per locatie wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden die deze locaties heeft 
om te voorzien in de woonbehoefte. Ook wordt per locatie gekeken wat de stedenbouwkundige 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en wordt bekeken of met de ontwikkeling van de locaties 
andere beleidsdoelen kunnen worden bereikt. Dit alles is opgenomen in de notitie 'Toetsing aan de 
criteria van de Woonvisie'(bijlage 1).  
  
Om de afweging te maken welke potentiële  woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen, 3 
stappen gezet.  
Stap 1:  Kan op de potentiële  bouwlocatie worden voorzien in de woonbehoefte?  
  
Stap 2:  Past een ontwikkeling binnen de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame Stedenbouw?  
 
Stap 3: Zijn er andere beleidsdoelen waardoor de ontwikkeling van de locatie voor de gemeente van 
belang is?  
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Het doorlopen van deze stappen leidt tot de prioritering. Voorgesteld wordt om de komende tien 
jaar de volgende nieuwe locaties prioriteit te geven bij ontwikkeling:  

 

 Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat; 

 Boschkens fase 4 (gedeeltelijk);  

 Zuidrand (gedeeltelijk);  

 De Wildert Goirle;  

 Zorgcentrum Goirle;  

 Rabobank;  

 Vijf Bogen;  

 Kleine initiatieven kern Goirle en Riel.  
 
Tot slot worden in de notitie nog enkele criteria gegeven waaraan nieuwe initiatieven op basis van 
gemeentelijk beleid, sowieso moeten voldoen.  
De regionale woningbouwafspraken worden jaarlijks opnieuw gemaakt. Jaarlijks wordt daarvoor de 
bouwopgave opnieuw berekend op basis van de bevolkings-en woningbehoefteprognose van de 
provincie, waarbij de tienjaarsperiode een jaar opschuift. De gerealiseerde woningen van het 
afgelopen jaar worden in mindering gebracht, en de berekende groei van het aantal woningen voor 
het opvolgende jaar worden erbij opgeteld. Daarnaast vinden voortdurend ontwikkelingen plaats die 
van invloed zijn op de woonbehoefte, de woningmarkt en de ontwikkelingen in specifieke 
woningbouwontwikkelingen. Dit alles maakt dat ook de notitie prioritering jaarlijks geactualiseerd 
moet worden.   
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Inleiding 
 
Goirle kent veel potentiële  woningbouwlocaties, initiatieven en woningbouwplannen. Bij 
woningbouw heeft de gemeente ‘bouwen naar behoefte’ als uitgangspunt. In de provinciale 
bevolkings-en woonbehoefteprognose is de woningbouwopgave voor de gemeente Goirle berekend. 
De regionale woningbouwafspraken, die jaarlijks worden gemaakt, zijn gebaseerd op deze 
bouwopgave. De woningbouwmogelijkheden op de potentiële  locaties in de gemeente Goirle zijn 
groter dan de behoefte en de bouwruimte die hieruit voorkomt. Dit betekent dat de gemeente Goirle 
de mogelijkheid heeft om, die locaties prioriteit kan geven, waar het beste kan worden voorzien in de 
woonbehoefte en / of andere ambities of beleidsdoelen kunnen worden waargemaakt.  
 
In 2012 heeft de gemeente een prioriteringsnotitie vastgesteld waarin is vastgelegd welke potentiële  
woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen bij de uitvoering. Ook in die prioritering was ‘bouwen 
naar behoefte’ het uitgangspunt. In de afgelopen jaren is deze jaarlijks geactualiseerd waarbij een 
stand van zaken is gegeven van de voortgang in de geprioriteerde projecten. Sinds 2012 zijn de 
omstandigheden op de woningmarkt veranderd. De crisis op de woningmarkt lijkt ten einde en er 
wordt weer meer gebouwd. Regionale en landelijke ontwikkelingen zoals extramuralisering, 
leegstand, veranderingen op de financiële markten en in de arbeidsmarkt hebben invloed op de 
woningmarkt. Ook zijn in het afgelopen jaar de Woningwet en de Huisvestingswet gewijzigd. Al deze 
ontwikkelingen hebben effect op de woonbehoefte, de woningmarkt en dus op de vraag wat voor 
woningen, waar, gebouwd zouden moeten worden.  
In de Woonvisie 2015 heeft gemeente Goirle opnieuw besloten dat 'bouwen naar behoefte' 
uitgangspunt moet zijn bij nieuwbouwontwikkelingen. Op dit moment opnieuw afgewogen welke 
potentiële  woningbouwlocaties het meest geschikt zijn voor bouwen naar behoefte en / of prioriteit 
moeten krijgen voor het bereiken van andere doelen van de gemeente Goirle. In deze notitie voor is 
gekozen om met de kennis van nu te kijken welke projecten en locaties prioriteit zouden moeten 
krijgen voor het voorzien in de woonbehoefte voor de komende jaren. Hierbij zijn projecten die in de 
vorige ronde zijn geprioriteerd, maar waar in tussentijd geen verder ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden, opnieuw tegen het licht gehouden. Omdat de woningmarkt voortdurend in 
beweging is, zal deze notitie jaarlijks worden geactualiseerd.  
 
Onderzoeksvraag 
In deze notitie wordt antwoord gezocht op de vraag welke woningbouwlocaties in de komende jaren 
prioriteit moeten krijgen in het gemeentelijke woningbouwprogramma. Om te komen tot deze 
afweging en een prioritering te kunnen maken zijn in de Woonvisie gemeente Goirle 2015 de criteria, 
en de volgorde van deze criteria, vastgesteld waaraan de potentiële  locaties moeten worden 
getoetst. Het gaat daar bij om de volgende criteria:  

 

 Woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief)  

 Duurzaam ruimtegebruik 
- Leegstand; 
- Bestaand stedelijk gebied;  

 Nut en noodzaak van andere beleidsdoelen;  
 
De nu bekende potentiële  woningbouwlocaties worden gewogen op grond van deze criteria. Op 
basis hiervan wordt inzichtelijke welke locaties prioriteit moeten krijgen binnen de beperkte 
bouwruimte die de gemeente heeft.  
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1. Woonvisie gemeente Goirle 2015 
 
In december 2015 heeft de gemeente Goirle de Woonvisie 2015 vastgesteld. In deze visie heeft de 
gemeente haar ambities op het gebied van wonen vastgelegd. De Woonvisie is een afwegingskader 
voor beleidskeuzes en legt relaties tussen wonen en andere beleidsterreinen. Nieuwbouw wordt in 
de Woonvisie beschouwd als middel om doelen en ambities te bereiken en als middel om invulling te 
kunnen geven aan geconstateerde tekorten in de woningvoorraad. Het uitganspunt voor nieuwbouw 
is daarom 'bouwen naar behoefte'.  
Voor de afweging welke woningbouwlocaties prioriteit moeten krijgen binnen de beperkte 
bouwruimte die de gemeente heeft, is in de Woonvisie opgenomen dat de locatie moet worden 
getoetst aan de volgende criteria:  
 

 Wordt er op de locatie invulling gegeven aan een geconstateerde woonbehoefte (zowel 
kwantitatief als kwalitatief)?  
 

 Voldoet de locatie aan de uitgangspunten van de ladder van duurzame verstedelijking? 
- Is sprake van leegstand?  
- Gaat het om een ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied;  

 

 Is er vanwege andere beleidsdoelen nut en noodzaak om een locatie in ontwikkeling te 
nemen?  
(bijvoorbeeld: stedenbouw, cultuurhistorie, grondpositie en sturingsmogelijkheden, 
welzijnsdoelen).  

 
In de Woonvisie 2015 zijn ook andere doelen opgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en 
zorg en duurzaamheid, dit zijn uitgangspunten / randvoorwaarden bij alle ontwikkelingen. De 
gemeente wil een duurzame woningvoorraad. Duurzaamheid betekent daarbij niet alleen de wijze 
waarop de woningvoorraad het milieu belast, maar ook de bruikbaarheid van de woningvoorraad op 
de langere termijn. Voor de invulling van nieuwbouwlocaties betekent dit dat niet alleen moet 
worden gekeken naar de actuele woonbehoefte, maar ook naar de vraag in hoeverre de beoogde 
woning ook in de toekomst aansluit bij woonwensen en behoeften van woonconsumenten. Voor 
deze notitie worden deze doelen verder buiten beschouwing gelaten. Deze doelen gelden voor alle 
ontwikkelingen in deze notitie als randvoorwaarde bij verdere ontwikkeling. 
 
 
 

2. Bouwruimte  
 
Hoeveel woningen gemeente Goirle in de komende jaren mag bouwen wordt jaarlijks vastgelegd in 
de Regionale Woningbouwafspraken. Deze woningbouwafspraken zijn gebaseerd op de provinciale 
bevolkings-en woonbehoefte prognose die elke 4 jaar door de provincie wordt gemaakt.  
 
Algemene kaders  
Provinciale bevolkings-en woonbehoefteprognose  
De meest recente prognose is vastgesteld in oktober 2014. Voor de gemeente Goirle is voor de 
periode 2015-2024 een woningbouwopgave berekend van 775 woningen. Dit aantal is niet slechts 
gebaseerd op groei van het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente Goirle, maar houdt 
mede rekening met migratie of vestiging van inwoners vanuit de regio of elders. Toestroom van 
vluchtelingen maakt onderdeel uit van deze prognose. In de loop van 2016 zal de provincie een 
nieuwe prognose maken. Waarschijnlijk is deze prognose begin 2017 beschikbaar.  
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Bouwopgave vanuit de Regionale Woningbouwafspraken 
De regionale woningbouwafspraken worden jaarlijks vastgesteld in het Regionaal Ruimtelijk Overleg 
(RRO) Midden Brabant. De berekende woningbouwbehoefte uit de prognose van de provincie is het 
uitgangspunt. Naast invulling van deze behoefte zijn in 2009 sub-regionale afspraken gemaakt. 
Hierbij zijn tussen de gemeenten Tilburg, Dongen, Oisterwijk en Goirle afspraken gemaakt waarbij 
een deel van de woningbouwopgave van de gemeente Tilburg invulling krijgt in de andere gemeente. 
Voor Goirle betekende dit een ophoging van de aantallen met 300 woningen. Van deze 300 ‘extra’ 
woningen heeft de gemeente Goirle er inmiddels 170 gerealiseerd. De overige 130 woningen mogen 
nog tot 2019 worden gebouwd. Na 2019 vervallen deze sub regionale afspraken.  
 
Dit betekent dat de gemeente Goirle in de periode 2015-2024 in totaal 905 woningen mag 
opleveren.  
 
De regionale afspraken worden jaarlijks herijkt. Daarbij wordt steeds opnieuw de termijn een jaar 
opgeschoven. De woningen die inmiddels zijn opgeleverd tellen niet langer mee en de beoogde groei 
van de voorraad voor het eerstvolgende jaar komt er bij. Voor de jaren tot 2030-2014 wordt nog een 
woningbouwopgave voor de gemeente Goirle voorspeld al zal de groei van de woonbehoefte (aantal 
benodigde nieuwe woningen per jaar) gaan afnemen. De bouwruimte wordt daarom jaarlijks 
opnieuw berekend.  
 
Overige uitgangspunten vanuit de Regionale Woningbouwafspraken 
Naast de absolute aantallen, zijn in de woningbouwafspraken uitgangspunten opgenomen die voor 
de prioritering van de locaties van belang zijn. Het gaat daarbij om de volgende uitgangspunten:  

 In de tienjaarsperiode mag 100% van de totale bouwopgave worden gerealiseerd.  

 In de gemeentelijke bouwprogramma's wordt, om te voldoen aan de ladder van duurzame 
verstedelijking, flexibiliteit ingebouwd door maximaal 70% van de bouwopgave vast te 
leggen in harde plancapaciteit.  

 Gemeente mogen onderling programmaruimte uitwisselen op basis van kwalitatieve 
overwegingen. 

 Ruimte voor Ruimte woningen tellen niet mee in de afspraken.  

 Het programma wordt niet vooraf opgehoogd met sloop, maar dat wanneer binnen een 
ontwikkeling aantoonbaar is dat binnen het plan woningen worden gesloopt, het aantal 
terug te bouwen woningen niet wordt meegenomen in de woningbouwopgave'  

 Ook wanneer niet-zelfstandige woningen worden omgezet in zelfstandige woningen, wordt 
dit aantal terug te bouwen woningen niet wordt meegenomen in de woningbouwopgave; 

 Inbreiding (met name bij leegstand) gaat voor uitbreiding gaat.  
 

 
Definities  
 
Op basis van de beschreven uitgangpunten kan de bouwruimte die de gemeente Goirle dit moment 
nog heeft worden berekend. Daarbij moeten de volgende definities worden vastgesteld:  
 
Harde plancapaciteit 

Een plan wordt als ‘hard’ beschouwd op het moment dat er een concrete bouwtitel is in het 
bestemmingsplan of er met toepassing van een projectafwijkingsbesluit een 
omgevingsvergunning is afgegeven. Dit is het moment waarop de gemeente geen invloed 
meer heeft op de vraag of de woningen gebouwd worden. Als een aanvrager vergunning 
aanvraagt die hierin past, is de gemeente verplicht deze te verlenen.  

Gebonden plancapaciteit 
Er is sprake van gebonden plancapaciteit wanneer het college heeft besloten tot;  
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- het starten van de benodigde ruimtelijke procedure om woningbouw op deze 
locatie mogelijk te maken en / of;  

- het aangaan van een intentie overeenkomst voor ontwikkeling van de locatie.  
 
In deze categorie zijn de plannen opgenomen waarvoor de gemeente al vergaande 
onderhandelingen heeft gevoerd over de realisatie van woningen. Om die reden kan de gemeente 
niet meer vrijblijvend afzien of afwijken van de voorgenomen ontwikkelingen. Deze plannen kennen 
nog wel een mate van flexibiliteit. Er is ruimte voor onderhandeling en wijziging van de plannen. 
Hiermee kunnen bijvoorbeeld aanpassingen plaatsvinden als de woonbehoefte veranderd. Stoppen 
met deze plannen betekent over het algemeen dat dit voor de gemeente financiële consequenties 
heeft.  
 
Vrije bouwruimte 

De vrije bouwruimte is de ruimte die over is binnen de woningbouwafspraken nadat de 
harde plancapaciteit en de gebonden plancapaciteit zijn afgetrokken van de totale 
woningbouw opgave.  

 
De vrije bouwruimte is waar de prioriteringsnotitie voor bedoeld is. Door prioritering van de 
potentiële  woningbouwlocaties in de gemeente, kan worden afgewogen hoe op de beste manier 
deze vrije bouwruimte kan worden ingevuld op basis van de uitgangspunten van de Woonvisie.  
 
Berekening vrije bouwruimte gemeente Goirle 
Op basis van de eerder beschreven uitgangspunten en definities kan de vrije bouwruimte als volgt 
worden berekend.  
 
 Totale bouwruimte - harde plancapaciteit - gebonden capaciteit = vrije bouwruimte 
 
In de volgende tabel zijn de ontwikkelingen met aantallen op een rij gezet. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de aantallen zoals deze zijn opgenomen in de categorie 'harde plancapaciteit' niet 
meer wijzigen. Binnen de aantallen van de 'gebonden capaciteit' zijn de aantallen uit besluitvorming 
of een overeenkomst opgenomen. Mogelijk vinden in de toekomst nog wijzigingen plaats.  
 

Harde plancapaciteit   

    

Boschkens fase 4 a 80 

Boschkens fase 5 133 

Boschkens fase 6 122 

Heisteeg 36 

Dorpsplein Riel 10 

Basisschool De Vonder 5 

Individuele verzoeken / kleine locaties 15 

    

Totaal 401 

 

Gebonden capaciteit   

Locatie De Bocht (Boschkens fase 7) 15 

Vonderstraat Riel  17 

Zuidrand 190 

Hoek Kloosterstraat Th. van Diessenstr. 22 
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Individuele verzoeken / kleine locaties 20 

    

    

Totaal 264 

 
 
Conclusie:  
 

Woningbouwopgave  905 

    

Harde capaciteit (incl. In aanbouw)  401 

gebonden capaciteit  264 

    

Vrije bouwruimte 240 

 
 
Invulling en omzetting van beschikbare capaciteit  
Op basis van de regionale woningbouwafspraken, mag 70% van de totale bouwplannen worden 
omgezet in harde capaciteit. Maximaal 100% mag uiteindelijk worden gerealiseerd. Om geen 
(financiële) risico's te lopen, is het uitgangspunt dat het totaal van de harde en de gebonden 
capaciteit niet hoger is dan 100%.  
Voor dit moment betekent van gebonden capaciteit nog voor 233 woningen kan worden omgezet in 
harde capaciteit.  
Omdat in de loop der tijd plannen wijzigen, vertragen of zelfs komen te vervallen, is het van belang 
dat de gemeente voldoende plannen in onderzoek / ontwikkeling heeft om uiteindelijk te voldoen 
aan de bouwopgave. Om die reden moeten in de prioritering voor meer dan 100% van de 
bouwruimte plannen worden geprioriteerd en onderzocht. Om die reden wordt er voor gekozen om 
binnen de vrije bouwruimte tot 130 % van de bouwruimte plannen te prioriteren. Dit betekent er 
voor een totaal van 312 woningen prioriteit kan worden gegeven.  
 
Dynamiek  
De woningmarkt en woningbouwontwikkeling zijn voortdurend in ontwikkeling van vele factoren 
afhankelijk. Dit betekent dat deze prioritering een stand van zaken weergeeft, maar een dynamisch 
document is. Jaarlijks moet worden gekeken wat de stand van zaken is. Hierbij is van belang hoeveel 
woningen er zijn opgeleverd wat er binnen de plannen is veranderd ten aanzien van de capaciteit en 
welke nieuwe woonbehoefte en bouwopgave voor de dan geldende tienjaarperiode. Niet alleen 
kunnen plannen van gebonden capaciteit worden omgezet, maar er kan ook aanleiding zijn dat 
gebonden capaciteit niet langer gebonden is.  
 
 

3. Prioritering 
 
De conclusie uit het voorgaande is dat binnen de woningbouwopgave van de gemeente Goirle voor 
de komende 10 jaar, nog ruimte is voor 240 woningen. Aan 130% hiervan, 312 woningen, wordt 
prioriteit gegeven. Op dit moment kennen nog een groot aantal potentiële  woningbouwlocaties. 
Voor deze locaties is, op basis van onder andere, oppervlakte en woonmilieu, per locatie bekeken 
hoeveel woningen er in potentie zouden kunnen worden gebouwd. Een nadere motivatie hiervan 
treft u aan in de bijlage 1.  
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maximale 
capaciteit 

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Bergstraat   15 

Boschkens fase 4  118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Binnenhof Riel  30 

Van Gorp-de Boer Riel 23 

Transformatie gebied Riel Noor zuidzijde 163 

Transformatie gebied Riel Noor Noordzijde 92 

Dorpstraat Riel (Boerenschuur tuinmeubelen 20 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

    

Totaal  923 

 
Omdat het potentiële  aantal woningen (923) vele malen groter is dan de beschikbare bouwruimte 
(312), moeten de locaties aan de criteria uit de Woonvisie worden getoetst om op die manier een 
prioritering aan te brengen in deze locaties.  
 
Stap 1 
Kan op de potentiële  bouwlocatie worden voorzien in de woonbehoefte? 
Voor het antwoord op deze vraag zijn meerdere aspecten van belang. Er moet worden gekeken of op 
de locatie een woonmilieu kan worden gerealiseerd waaraan behoefte is, het van belang welke 
woningcategorieën worden gerealiseerd of kunnen worden gerealiseerd en welke woningtypen. In 
de bijlage wordt per locatie ingegaan op deze vragen.  
Woonbehoefte 
In de bijlage zijn zowel het Regionaal Woonbehoefte-onderzoek (incl. factsheets Goirle, kern Goirle 
en kern Riel) opgenomen als de Woonvisie gemeente Goirle 2015. Deze documenten gaan uitgebreid 
in op de Goirlese Woonbehoefte. Voor de prioritering van de woningbouwlocaties is een aantal 
algemene uitkomsten van het onderzoek van belang.  

 De belangrijkste conclusie is dat gevarieerd en gefaseerd gebouwd moet worden. Dit 
betekent dat om in de gemeente Goirle te bouwen naar behoefte, op meerdere locaties 
tegelijkertijd,  ontwikkelt moet worden. 

 Voor de grotere locaties betekent dit dat op de locaties zelf een duidelijke differentiatie en 
fasering moet worden aangebracht en dat plannen moeten flexibel moeten zijn om in te 
kunnen springen op een gewijzigde behoefte. Plannen waarin niet voldoende is voorzien in 
differentiatie en fasering voorzien niet in de woonbehoefte.   

 Er is (regionaal) vraag naar meer diversiteit in woonmilieus; Voor Goirle geldt dat er een 
potentieel overschot is aan woonwijken met veel laagbouw, maar dat er tekorten zijn in de 
woonmilieus luxe woonwijk, rustige stadswijk en luxe stadswijk. De verschillen tussen deze 
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woonmilieus worden gemaakt door de invulling op de locatie waarbij verdichting, openbare 
ruimte en materiaalgebruik een belangrijke rol spelen.  

 Hoewel het percentage woningzoekende per prijscategorie en woningtypologie verschillend 
is, is nog vraag naar bijna alle categorieën en typologieën. Naast diversiteit in Woonmilieus is 
variëteit in prijscategorieën en woning typologieën in het gemeentelijk programma van 
belang.  

 Woonbehoefte en vraag in de markt is aan verandering onderhevig. Opleveringen in eerdere 
plannen zijn van invloed op tekorten en veranderen de actuele woonbehoefte. Dit betekent 
dat de vraag of er wordt gebouwd naar behoefte nooit voor lange termijn kan worden 
bepaald of zou moeten worden vastgelegd. Flexibiliteit in planvorming is van belang om in te 
kunnen blijven springen op de woonbehoefte. 

 Er is een overschot aan appartementen zonder lift, maar een tekort aan appartementen met 
lift.   

 Er is een groot tekort aan woningen geschikt voor zorg, zeker gelet op de huidige en 
toekomstige vergrijzing;  

 Er is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen.  

 Voor de kern Riel geldt op dit moment dat er slechts een zeer geringe woonbehoefte is voor 
deze kern; dit betekent dat kleine woningbouwinitiatieven in Riel nog voorzien in een 
Woonbehoefte, maar dat er voor de komende jaren geen behoefte is aan ontwikkeling van 
grotere locaties.  

 
Toetsing van locaties aan de woonboefte  
Bij toetsing van de locaties aan de behoefte, moet een aantal aspecten worden bekeken:  

 

 Is de locaties geschikt om een woonmilieu te creëren waaraan behoefte is?  

 Worden de beoogde woningen aangeboden in een prijscategorie waaraan behoefte is?  

 Worden de beoogde woningen aangeboden in een typologie waaraan behoefte is?  
 
Op de meeste locaties kan een woonmilieu worden gecreëerd waaraan nog behoefte is. Een 
uitzondering hierop vormen de bijvoorbeeld grotere locaties in Riel. Ook kunnen op alle locaties de 
woning categorieën worden gebouwd waaraan behoefte is. Dit heeft wel consequenties voor de 
woningprijzen, het soort woning en het aantal woningen op de locatie. Een voorgestelde 
ontwikkeling kan ruimtelijk prima inpasbaar zijn, terwijl niet in een woonbehoefte wordt voorzien. 
Dit heeft een relatie toe de economische haalbaarheid en het beoogde rendement. Op het moment 
dat aan de voorwaarde voorzien in de woonbehoefte niet kan worden voldaan, kan dit betekenen 
dat een locatie alsnog niet ontwikkeld wordt.  
 
Woonbehoefte vs afzet in de markt 
In de provinciale prognose is de woningbouwopgave per gemeente berekend. Deze woonbehoefte is 
niet hetzelfde als de afzet in de markt. Ook in het Woonbehoefteonderzoek wordt gekeken naar de 
woonbehoefte en niet naar de vraag of woningen op dit moment zullen worden verkocht. Het 
verschil tussen behoefte en afzetmogelijkheden is voor de gemeente van wezenlijk belang. Wanneer 
bouw en verkoop van nieuwbouwwoningen leidt tot leegstand elders in de gemeente, is dit voor de 
gemeente geen wenselijke situatie. Voor bewoners kan dit leiden tot financiële problemen door het 
effect op de waarde van hun vastgoed en de verkoopbaarheid van hun woningen Leegstand kan 
leiden tot sociale en maatschappelijke problemen en kan een negatieve invloed hebben op de 
aantrekkelijkheid van een wijk en het vestigingsklimaat binnen de gemeente. De gemeente heeft 
hierin een ander belang dan ontwikkelende partijen wat verschil in inzicht over de gewenste 
woningen verklaart. Bij de beoordeling van nieuw initiatieven moet hier kritisch naar worden 
gekeken.  
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Een zelfde verschil is er bij huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bij ontwikkelen van woningen 
voor een specifieke zorgdoelgroep, is de behoefte voor de korte termijn vaak gegarandeerd door 
bijvoorbeeld contracten met een zorginstelling. Van belang hierbij is dat ook wordt gekeken naar de 
bruikbaarheid van de voorgestelde woningen in de toekomst en de eventuele geschiktheid voor 
andere doelgroepen.    
 
Welke locaties kunnen voorzien in een woonbehoefte?  

Op basis van het voorgaand, kan worden vastgesteld dat op de volgende locaties kan worden 
voorzien in een geconstateerde woonbehoefte. Om ook daadwerkelijk te voorzien in de 
woonbehoefte, moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Deze verschillen per locatie zijn 
beschreven in de bijlage.  
 

Locaties die kunnen voorzien in een woonbehoefte    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Bergstraat   15 

Boschkens fase 4   118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

    

Totaal 595 

 
Er zijn veel locaties in de gemeente waar woningbouw in theorie mogelijk is. Op dit moment zijn bij 
de gemeente Goirle diverse locaties bekend. Omdat voor deze locaties natuurlijk nog geen concrete 
plannen zijn, is voor deze notitie op basis van stedenbouwkundige uitgangspunten (zie bijlage) 
berekend welke plancapaciteit deze locaties hebben. Zoals al is beschreven is de potentiële  
capaciteit groter dan de bouwruimte van de gemeente. Dit zijn dan ook de locaties die worden 
getoetst aan de criteria uit de woonvisie.  
 
 
Stap 2  
Past een ontwikkeling binnen de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame stedenbouw? 
De ladder voor duurzame verstedelijking is in feite een voortzetting van het beleid dat door de 
provincie en regio al jaren wordt gevoerd: inbreiding voor uitbreiding. Veruit de meeste potentiële  
woningbouwlocaties in de gemeente Goirle zijn inbreiding. Uitzondering hierop vormen 
transformatiegebieden in Riel Noord. Deze gebieden zijn een uitbreiding van bestaand stedelijk 
gebied. Zolang er voldoende locaties binnen het stedelijk gebied zijn om te voorzien in de 
woonbehoefte, kunnen deze locaties niet langer worden beschouwd als potentiële  
woningbouwlocaties. Op dit moment krijgt de gemeente steeds meer te maken met leegstand. 
Leegstand is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Leegstand kan echtere een negatief 
effect op veiligheid, de aantrekkelijkheid van een gebied hebben en uiteindelijk op het 
vestigingsklimaat van de gemeente.  



13 

 

 

Leegstand / inbreiding    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

Molenpark Goirle 69 

Boschkens fase 4   118 

Zuidrand overig  210 

De Wildert Goirle 20 

Hoge Wal  24 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en 
Goirle  50 

    

totaal  580 

 
 
Stap 3 
Zijn er andere beleidsdoelen waardoor ontwikkeling van een locatie voor de gemeente van belang 
is? 
 
Ook andere doelen kunnen voor de gemeente reden zijn om een locatie te willen ontwikkelen. 
In onderstaande tabel zijn deze stappen voor de, nu bekende potentiële  locaties, doorlopen.  
 

Overige beleidsdoelen      

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 Stedenbouwkundige afronding Centrum 

Molenpark Goirle 69 Geen beleidsdoel gemeente  

Boschkens fase 4 b / c  118 Stedenbouwkundige afronding Boschkens  

Zuidrand overig  210 Sanering, behoud erfgoed, natuurlijkontwikkeling 

De Wildert Goirle 20 afronding Centrumplannen  

Hoge Wal  24 Geen beleidsdoel gemeente  

Zorgcentrum Goirle  30 verplaatsing zorgcentrum 

Maria Boodschap Goirle  22 Behoud cultureel erfgoed  

Rabobank 6 Leegstand, entree Goirle  

Vijf Bogen  11 Behoud cultureel erfgoed  

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 Divers  

  0   

totaal  580   

 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente, naast het voorzien in de Woonbehoefte, geen 
beleidsdoel heeft waaraan de ontwikkeling van de locaties Hoge Wal en Molenpark kunnen 
bijdragen. Beide locaties zijn van oorsprong onbebouwd. Hoewel er sprake is van inbreiding, is er 
geen sprake leegstand die door de gemeente als problematisch ervaren wordt.  
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Ontwikkelingen van de overige locaties dragen allen bij aan beleidsdoelen van de gemeente. In het 
bestuursakkoord 2014-2018 en het collegeprogramma 2014-2018, is veel aandacht voor een 
aantrekkelijk en levendig centrum. De ontwikkeling van de woningbouwlocaties leveren daaraan een 
belangrijke bijdrage. Dit geeft aanleiding om deze locaties prioriteit te geven. Daarnaast geven het 
collegeprogramma en bestuursakkoord aan zuinig te willen zijn op erfgoed binnen de gemeente. 
Ontwikkeling van locaties waarbij erfgoed kan worden behouden en versterkt, verdienen daarom 
ook prioriteit.  
Conclusie is dat op basis van het voorgaande in elk geval aan de volgende locaties prioriteit moet 
worden gegeven:  
 

Overige beleidsdoelen    

Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 20 

De Wildert Goirle 20 

Zorgcentrum Goirle  30 

Maria Boodschap Goirle  22 

Rabobank 6 

Vijf Bogen  11 

Individuele initiatieven Riel en Goirle  50 

  0 

totaal  159 

  
Zuidrand en Boschkens  
Op basis van het voorgaande is er binnen de vrije ruimte nog de mogelijkheid om 153 woningen op 
te nemen in de prioritering. Voor de locatie Zuidrand geldt dat deze al voor de helft is opgenomen in 
de gebonden capaciteit. Voor de overige woning zoals zijn opgenomen in de visie Zuidrand (200) is 
op dit moment nog geen capaciteit. Hoewel op de locatie deels ook sprake is van behoud van 
erfgoed, is dit niet voor de totale locatie aan de orde. Daarnaast is eerder geconstateerd dat in de 
gemeente Goirle op meerdere locaties tegelijk ontwikkeld zou moeten worden om te kunnen 
voorzien in de woonbehoefte. Er is immers behoefte aan variatie. Het heeft daarom de voorkeur om 
beide locaties prioriteit te geven. Op grond van de beperkte bouwruimte is het echter niet mogelijk 
om voor beide locaties de totale capaciteit te prioriteren. Om op een zorgvuldige wijze een keuze te 
maken in de verdeling van de resterende ruimte van 153 woningen, wordt geadviseerd om hierover 
in overleg te gaan met de betrokken partijen en op basis van concretere plannen af te wegen hoeveel 
woningen, voor welke locatie prioriteit kunnen krijgen binnen de resterende vrije bouwruimte.   
 
Voorwaarden  
Van belang is dat bij verder planvorming ook daadwerkelijk wordt uitgegaan van de berekende 
plancapaciteit. De reden hiervoor is dat hiermee wordt aangesloten bij het gewenste woonmilieu. 
Verdere verdichting op locaties is hierop van invloed. Daarnaast is het zo dat verdichting op de ene 
locatie, betekent dat er minder ruimte is op de andere locatie. Geadviseerd wordt om dit mee te 
nemen in kaders en randvoorwaarden bij ontwikkelingen. Dit heeft effect op de economische 
haalbaarheid van een ontwikkeling en zeker op het rendement dat een ontwikkelende partij voor 
ogen heeft. Mocht dit er toe leiden dat een locatie niet, of anders wordt ontwikkeld hoeft dit voor de 
gemeente niet te leiden tot problemen omdat er in de gemeente voldoende andere locaties zijn waar 
in de woonbehoefte kan worden voorzien en de gewenste bouwopgave wordt behaald.   
 

4. Toekomstige beoordeling van initiatieven 
 

Deze prioritering wordt jaarlijks geactualiseerd nadat de nieuwe woningbouwafspraken worden 
vastgesteld. In de tussentijd moeten het college keuzes maken ten aanzien van de plannen in 
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'gebonden capaciteit' en de geprioriteerde plannen in de 'vrije bouwruimte'.  Concreet doen zich 2 
vragen voor:  
 
Kan een plan vanuit de gebonden capaciteit worden omgezet naar harde plancapaciteit?  
Ja, mits;  

 Concreet wordt aangetoond dat in de woonbehoefte wordt voorzien en aan de ander 
randvoorwaarde die de gemeente heeft gesteld wordt voldaan;  

 Er hiervoor ruimte is binnen de beschikbare 70% van de bouwopgave.  
 
Kan een plan vanuit de vrije ruimte, worden omgezet in gebonden plancapaciteit?  
Ja, mits;  

 Dat aannemelijk wordt gemaakt dat bij verdere ontwikkeling van de plannen wordt voorzien 
in de woonbehoefte;   

 Dat aannemelijk kan worden gemaakt dat bij verdere ontwikkeling wordt voldaan aan de 
andere voorwaarde die voor de gemeente zijn gesteld;  

 Er hiervoor ruimte is binnen de beschikbare 100% van de bouwopgave.  
 
Van belang hierbij is dat plannen niet tot in het oneindige zouden moeten worden beschouwd als 
'gebonden capaciteit'. Als capaciteit wordt geclaimd, maar er verder geen stappen worden gezet of 
wanneer capaciteit wordt geclaimd en later blijkt dat niet aan de gestelde randvoorwaarden of de 
overeenkomst kan worden voldaan worden woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente op slot 
gezet. Gebonden capaciteit kan niet hard worden gemaakt, dus wordt er niet gebouw. Tegelijkertijd 
kunnen plannen in de vrije bouwruimte niet worden omgezet in gebonden capaciteit omdat hier 
geen ruimte voor is. Om die reden moet worden getracht termijnen te stellen aan de gebonden 
capaciteit. Dit kan in de vorm van voorwaarden bij medewerking of bepalingen in de overeenkomst. 
Wanneer niet binnen de gestelde termijn de volgende stap wordt gezet, worden plannen niet langer 
als gebonden capaciteit beschouwd.  
 
 
Nieuwe initiatieven en kleine initiatieven  
In de beoordeling wordt alleen ingegaan op initiatieven en locaties die op dit moment bekend zijn. 
De aanname voor het aantal kleine, losse initiatieven is gemaakt op basis van de woningen die in de 
afgelopen jaren (sinds 2008) feitelijk zijn gerealiseerd en op dit moment zijn opgenomen in de harde 
en gebonden capaciteit. Mogelijke toekomstige leegstand is hierin niet geïnventariseerd, maar er is 
een aanname gedaan van het totaal van dit soort initiatieven. Op grond van de gekozen redenatie, is 
het mogelijk dat op andere locaties binnen de gemeente initiatieven ontstaan die voorrang zouden 
moeten of kunnen krijgen. Om de afweging te maken of dergelijke locaties wel in het 
woningbouwprogramma opgenomen zouden moeten worden, is het van belang om vast te stellen 
aan welke criteria de locatie bij aanvang moet voldoen. Omdat er reeds voldoende locaties zijn om in 
de woonbehoefte te voorzien, moet er vanuit de ladder van duurzame stedenbouw of een andere 
beleidsdoel aanleiding zijn om een locatie op te nemen in het woningbouwprogramma. Voorzien in 
woonbehoefte is een randvoorwaarde. Van belang in de afweging is of er daadwerkelijk sprake is van 
leegstand en of de leegstand een probleem is voor de gemeente.  
In de prioriteringsnotitie van 2012 is als uitgangspunt genomen dat initiatieven van 5 woningen of 
minder, geen onderdeel uitmaken van het woningbouwprogramma en niet worden gewogen in het 
kader van de prioritering. In de afgelopen jaren is gebleken dat er vaak verzoeken binnenkomen voor 
enkele woningen. Op het moment dat er veel initiatieven, kleiner dan 5 woningen niet worden 
meegenomen in de prioritering of berekening, kan het aantal oplopen, wat uiteindelijk van invloed 
kan zijn op andere, grotere projecten. Ook deze locaties moeten worden getoetst aan de criteria uit 
deze notitie. Op het moment dat wordt aangetoond dat dit soort initiatieven voorzien in een 
woonbehoefte, zal ook voor deze initiatieven bovenstaande afweging aan de orde komen. In de 
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praktijk is bij dit soort initiatieven bijna altijd leegstand of herstructurering aan de orde. In het 
programma zal daarom ruimte moeten blijven voor medewerking aan dit soort initiatieven. In de 
afgelopen jaren is gebleken dat er per jaar gemiddeld (aantal opzoeken). Voor de tienjaarsperiode m 
kleine initiatieven daarom worden opgenomen voor (aantal invullen) woningen om flexibel invulling 
te kunnen geven aan het woningbouwprogramma en om gewenste herstructurering plaats te kunnen 
laten vinden.  
 
Woningsplitsing / appartementen 
Steeds vaker komen er verzoeken om ofwel grote woningen ofwel kantoor-of bedrijfspanden te 
splitsen in een aantal appartementen. Bij de afwegingen of deze appartementen voorzien in een 
woonbehoefte moet worden afgewogen woningsplitsing daadwerkelijk noodzakelijk is, of dat het 
pand al voorziet in een woonbehoefte of andere behoefte. Bij deze initiatieven is het daarnaast van 
belang dat bij deze verzoeken de woonkwaliteit worden beoordeeld. Hoewel er behoefte is aan 
kleine appartementen, is deze behoefte met name ingegeven vanuit betaalbaarheid. De gemeente 
heeft geen invloed op huur-en koopprijzen. Daarnaast moet worden gekeken of dit soort 
appartementen ook voor de toekomst voorzien in een woonbehoefte. De vraag naar appartementen 
doet zich niet in alle woonmilieus voor. In aanvulling op dit woningmarktprogramma zal daarom 
beleid worden gemaakt waaraan deze initiatieven moeten voldoen.  
 
Voor de drie bovengenoemde situaties, moet op basis van de volgende criteria worden gekeken of 
hieraan medewerking kan worden verleend:  
Voor de afweging zijn de volgende vragen van belang:  

 Is er sprake van leegstand?  

 Is leegstand een probleem?  

 Is sprake van herstructurering?  

 Is de locatie geschikt voor woningbouw?   

 Is er ruimte binnen de reservering voor nieuwe initiatieven  
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Voorwoord

De Gemeente Goirle is van oudsher bekend om 
haar textielindustrie. Aan de zuidrand van Goirle, 
tegen het dal van de Leij, liggen twee voormalige 
textielfabrieken: Van Besouw en Van Puijenbroek. 
Deze complexen hebben hun oorspronkelijke 
bestemming grotendeels verloren.

De huidige eigenaren (NBU en VP Exploitatie) 
werken in samenspraak met de gemeente Goirle, de 
Provincie Noord Brabant en woningbouwcorporatie 
de Leystromen aan de ontwikkeling van dit 
gebied. Dit gebeurt in het kader van de integrale 
gebiedsontwikkeling van de Zuidrand van Goirle. 
Samen met het Waterschap Brabantse Delta en 
Brabants Landschap hebben partijen in 2015 een 
visie opgesteld over de toekomst van de Zuidrand. De 
Zuidrand van de Gemeente Goirle is een gebied met 
een bijzonder karakter. Naast de aanwezigheid van 
de twee voormalige textielfabrieken Van Besouw en 
Van Puijenbroek kenmerkt het gebied zich door een 
samenkomen van landschap, water en bebouwing, 
gevormd door een rijk verleden. 

Ook is door adviesbureau BAAC een drietal 
bouwhistorische verkenningen uitgevoerd voor 
de locatie van Van Besouw, de locatie van Van 
Puijenbroek en het gehele plangebied Zuidrand Goirle.

Tijdens dit proces is behoefte ontstaan om meer 
helderheid te krijgen over de cultuurhistorische 
waarden die behouden moeten worden. In 
samenspraak met De Erfgoedfabriek van de Provincie 
Noord Brabant is besloten Rothuizen Architecten 
Stedenbouwkundigen een Transformatiekader te laten 
opstellen. 

In het thans voorliggende rapport wordt dit 
Transformatiekader gepresenteerd. Het bestaat 
uit twee delen. Deel I behelst een analyse van 
alle relevante informatie en onderzoeken. In deel 
II wordt, op basis van de analyses uit deel I, het 
Transformatiekader gepresenteerd.

Wij hebben besloten in het Transformatiekader 
geen expliciete ontwerpoplossingen voor te stellen. 
Wel hebben we twee hoofdthema’s bepaald die we 
in willen zetten om het transformatiepotentieel 
te duiden: lijnen en ruimten. Deze zijn weer 
onderverdeeld in gebouwlijke lijnen en ruimten: 
gevels en massa’s, en stedelijke: stedelijke structuren 
en stedelijke ruimten. Het transformatiepotentieel 
wordt in kaarten verbeeld en per deelgebied tekstueel 
toegelicht. Een verzamelkaart toont het integrale 
eindresultaat. Voor het functioneel potentieel zijn 
alleen de gebouwen beschouwd die door BAAC met 
een voldoende beoordeeld zijn.

Op deze wijze hopen wij dat de ontwerpers die in 
de toekomst in dit schitterend gebied aan de slag 
gaan de juiste kaders meekrijgen om een afgewogen 
ontwerpbeslissing te maken. 

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
Breda, augustus 2017
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Inleiding

Transformatiekader - opgave
De Erfgoedfabriek van de Provincie Noord-Brabant 
is intensief bezig met het ontwikkelen van een nieuw 
instrument om transformaties van gebouwd cultureel 
erfgoed op een voor alle stakeholders inzichtelijke 
wijze te waarderen: het Transformatiekader. De 
gedachte achter het Transformatiekader is om in 
een vroeg stadium van een herbestemmingstraject, 
bijvoorbeeld in de haalbaarheidsfase, na te gaan wat, 
op basis van cultuur- en bouwhistorische waarden, de 
mogelijkheden zijn om (delen van) het erfgoed aan te 
passen ten behoeve van een nieuwe bestemming.

Het verschil met alleen een bouwhistorisch 
onderzoek zit in de interpretatie van de gegevens. 
Deze interpretatie geschiedt door een architect 
cq. ontwerper. Hij of zij gaat op zoek naar de 
cultuurhistorische essentie van het gebouw en de 
locatie en geeft aan wat de ruimte voor transformatie 
is. De bouwhistorische rapportages betreffen 
namelijk bovenal de analyse van de gebouwsubstantie 
gezien vanuit een bouwhistorisch perspectief en 
voldoen daarmee aan de vraag, maar een visie 
vanuit de bredere ruimtelijke en cultuurhistorische 
hoek ontbreekt. Hiermee zou naast de waardering 
per gebouw, ook de samenhang van de gebouwen 
als onderdeel van een ontwikkelingsproces, 
productieproces, ruimtelijk of sociaal kunnen worden 
gewaardeerd. Het Transformatiekader moet deze 
leemte opvullen.

Een (toekomstige) eigenaar of ontwikkelaar 
zal het Transformatiekader gebruiken om de 
ontwikkelpotentie van het object te bepalen. Door 
het Transformatiekader in een vroeg stadium af te 
stemmen met de monumentencommissie en de RCE 
weet de (toekomstige) eigenaar wat de mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn van een herbestemming. Dat 
vergroot de kans op een succesvolle verloop van een 
eventueel vervolgproces. 

Plangebied
Het plangebied omvat de zuidrand van Goirle. Het 
gebied ligt tussen de Vloeidijk, Bergstraat, Kerkstraat, 
Beeksedijk en de Leij.
Het transformatiekader omvat dit gehele gebied. 
Het herbestemmingsgebied omvat alleen de twee 
fabriekscomplexen: Van Puijenbroek en Van Besouw.

De ontwikkeling van het gebied ter plaatse van de 
voormalige fabriek van Van Enschot wordt nu als 
een gemiste kans gezien. Mede daarom bekijken 
we de cultuurhistorische waarden in een breder 
plangebied dan alleen de herbestemmingsopgaven. 
Bij toekomstige ontwikkelingen kan dit 
transformatiekader een leidraad zijn.

Analyse
Het  transformatiekader resulteert op deze plek uit de 
analyse van 6 onderzoeksgebieden, die in deel I aan 
bod komen. Namelijk:

1. Stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied, 
in samenhang met het landschap

2. Ontwikkeling van het landschap ten zuiden van 
de fabriekscomplexen als onderdeel van blauw-
groen routes. KuijperCompagnons heeft voor het 
plangebied een visie omtrent het natuurlandschap 
en  waterbeheer rondom de Leij gemaakt. Dit 
onderdeel van de visie is een vast kader geweest 
bij het uitwerken van het transformatiekader.

3. Ontwikkeling textielindustrie
4. Bouwhistorisch Onderzoek 
5. Technische staat van de gebouwen
6. Verhalen en symbolen

Transformatiekader - vormgegeven
In deel II volgt het transformatiekader. Dit bestaat 
uit kaarten met aanduidingen van plekken, rooilijnen 
en waardevolle elementen. Deze worden niet alleen 
gewaardeerd, maar krijgen ook tekst, uitleg en in 
sommige gevallen regels voor toekomstige (bouw)
ontwikkelingen of mogelijkheden voor functies.

Topografische kaart, schaal 1:25.000 - bron: PDok  Plangrens:
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Onder de stedenbouwkundige ontwikkeling valt 
de ontwikkeling van water- en groenstructuren, 
verkavelingen, paden, wegen en bebouwing. Op 
deze plek aan de rand van het Beekdal van de oude 
en nieuwe Leij is de relatie tussen natuur en mens 
belangrijk geweest voor het begin van Goirle.

1.1 historie landschap

Het riviertje de Leij zorgt samen met het riviertje de 
Donge en de Reusel voor de afwatering van de hogere 
zandgronden van Tilburg. Gedurende de steentijd zijn 
er verschillende nederzettingen in het Beekdal. Rond 
het jaar 1000 na Christus ontstaan de eerste vaste 
agrarische nederzettingen. Hieronder het schema 
gebruik gronden, zie afbeelding doorsnede landschap:
1. De beek
2. De hooilanden (weide)
3. Woning
4. Agrarische gronden (akkerland)
5. Bos (en heide)
De boeren vestigden zich tussen de hooilanden en het 
akkerland. Op onderstaande aquarel is goed te zien 

hoe de huisjes tussen de lichtgroene (hooiland) en 
gele gronden (akkers) in staan. De zandrug ter plekke 
van de huidige Kerkstraat en Bergstraat was de meest 
geschikte plek om zich te vestigen. Het water was 
vijand nummer één en in eerste instantie werden de 
meeste boerderijen dan ook aan de noordzijde van 
de straat gezet. Aan de zuidzijde van de straat liggen 
langgerekte kavels tot aan de Leij. Op deze manier 
had elke boer zijn eigen stukje grond aan het water 
om het vee te laten drinken.

Vanuit de eerste nederzettingen ontstaan 
buurtschappen en uiteindelijk herdgangen op de 
plekken waar de kerken zich vestigen. Herdgang Kerk 
en iets noordelijker Dorp komen op de kaart te staan.    

1.2 Gebruik van water en het land:

De omgang met het water is van grote invloed geweest 
op de ontwikkeling en organisatie van de woningen en 
bedrijven. 

fase 1 boeren - bang voor het water: 
Gebruik: gronden als hooiland 
Gevolg: men woonde met de rug naar het water en 
de welgestelde mensen woonden aan de drogere 
noordzijde van de straat.

fase 2 industrialisatie - grip op de waterstand: 
Gebruik: water gebruiken (Blauwe Sloot) 
Gevolg: Uitbouw mogelijk tot aan het water. De 
textielfabrieken breiden uit met de achterkant naar 
het water. 

fase 3 wegtrekken industrialisatie:
Fabriekscomplexen blokkeren doorzicht Beekdal. Het 
terrein van de fabriek van Enschot komt vrij. Er komt 
een nieuwe verkaveling te liggen met woningen. De 
woningen liggen met de achtertuin richting het water.

fase 4 nu: Beekdal in gebruik voor waterretentie
Waardering landschap en natuur 
Gevolg: nieuwe mogelijkheden in Zuidrand Goirle: 
•	 Kleine nijverheid aan het Beekdal is mogelijk  
•	 Wonen aan of in het Beekdal is mogelijk 

1.3 Verkavelingen

Op de kadastrale kaart van 1811-1832 zijn de 
langgerekte kavels van de Kerkstraat tot aan de Leij 
overheersend. 
Zichtbaar is de kerk en overige bebouwing. Aan de 
noordzijde staat meer bebouwing dan aan de zuidzijde 
overeenkomstig de veiligheid ten opzichte van het 
water.
De watermolen staat aangegeven en het molenwiel is 

zichtbaar in het landschap. Deze ligt in de huidige tuin 
van Huize Anna. 
Vanaf de Watermolenstraat wordt de verkaveling 
minder langgerekt. Daar is ook de straat of 
waarschijnlijker het pad zichtbaar waarlangs de 
fabriek van Van Puijenbroek is ontstaan en die aansluit 
op de huidige Bergstraat. De kavels sluiten aan op 
dit pad en hebben een meer vierkante vorm dan de 
kavels aan de Kerkstraat.
Rond 1850 wordt over het akkerland op verzoek van 

Hoofdstuk  1: Stedenbouwkundige ontwikkeling

kadastrale kaart 1811-1832, schaal 1:10.000. - bron: Beeldbank Cultureel Erfgoed
Doorsnede landschap. - bron: Stadsvorm Tilburg, historische 
ontwikkeling, TU/e faculteit Bouwkunde en Gemeente Tilburg 

Aquarel met daarop het oog van Goirle. - bron: onbekend

1 2
3 4

5
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Tilburg de huidige Tilburgse weg aangelegd. 
De opkomende industrie van Tilburg (en ook Goirle) 
wilde graag een directe verbinding met Turnhout. De 
Bergstraat werd met een bochtje verlengd en ging 
over in de rechte weg naar Poppel.
Op de Topografische kaart van 1890 verschijnen 
deze verharde wegen. Tegelijkertijd zijn nog steeds 
de langgerekte kavels van de Kerkstraat zichtbaar. 
Een paar grotere volumes, de eerste weverijen, 
staan als grotere schuren op het boerenerf. Op de 

kaart is nu naast de watermolen met het molenwiel 
ook de molen aan de Groeneweg ingetekend. Langs 
de Bergweg zien we nauwelijks nog bebouwing. 
De fabriek van Van Puijenbroek ontstaat aan de 
Watermolenstraat op de hoek met het pad dat tot 
over de Bergstraat doorloopt tot aan de ‘bergen’ 
(grafheuvels uit de Steentijd).
De locatie van het huidige Sint Elisabeth is ook al 
zichtbaar als groter ensemble dat tot aan de Leij 
loopt. 

De wegenstructuur van de Zuidrand van Goirle van 
1890 en nu verschilt niet veel. De verkavelingen en 
bouwvolumes zijn wel veranderd. In 125 jaar zijn 
alle akkers en niet ingevulde gronden ingevuld met 
woningbouw en verschillende verkavelingsvormen. 
Opvallend zijn de grote zwarte vlakken van het 
winkelcentrum, de oude fabriekscomplexen en het 
nieuwe industrieterrein Tijvoort. 
Zichtbaar is ook het Molenwiel van de watermolen en 
verschillende andere waterretentiegebieden in het 

Leijdal. 
De oude tramverbinding langs de Kerk is als lijn 
zichtbaar zowel op de kaart van 1890 en nu.
De nieuwe Leij is gedurende een eeuw een aantal 
keren rechtgetrokken, het meest opvallend in het 
zuidwestelijke deel.
Opvallend is dat er geen bebouwing is ontstaan, die 
zich richt op of aan het Beekdal. Alle bebouwing richt 
zich op het Dorp, ook in het laatste woningbouwplan 
ter plekke van de voormalige fabriek van Van Enschot.

Topografische kaart, schaal 1:10.000 - bron: PDok  Plangrens:Topografische kaart 1890, schaal 1:10.000 - bron: Historische Atlas Noord-Brabant  Plangrens:
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1.4 Conclusie

Goirle met achterkant aan het beekdal
Het beekje de Leij is de start van de ontwikkeling 
van Goirle geweest. De gronden rond de beek 
waren niet veilig om te wonen en het dorp heeft 
zicht in noordelijke richting ontwikkeld. Door 
grondeigendommen en gemeentegrenzen is ook nu 
nog steeds het beekje de grens tussen dorp en groen.
Opvallend is dat nergens functies, industrie of 

wonen áán het groen zijn gesitueerd. Het groen 
is de achterkant. Vanuit het Beekdal zie je de 
industriehallen, de schoorstenen, bomenrijen of 
hagen.  

Verbindingen en zichtlijnen
Opvallend aan het gebied is dat er geen 
dwarsverbindingen door het gebied zijn. Pas bij de Leij 
ligt een pad in oost-westelijke richting. 
Vanuit de industriele complexen is geen fysieke 

verbinding met het Beekdal. Tevens vormen de 
complexen een buffer tussen dorp en het beekdal.

Er is een aantal verbindingen vanuit Goirle naar en 
door het Beekdal. Deze liggen nog steeds op hun 
oorspronkelijke plek, namelijk op de hoger gelegen 
dijken. Daarnaast zijn er een drietal paden en 
zichtlijnen; Vanuit de Hoogen Dries en tussen Thebe 
Elisabeth en de tuinmuur van Huize Anna.

Schema ontwikkeling Goirle in relatie tot het Beekdal, schaal 1:25.000.

E. Brug over de Leij bij het woonwijkje ter plekke van Van Enschot. 
Zichtbaar zijn de hoge hagen en achtertuinen.

f. Smal doorzicht tot in het Beekdal tussen Thebe Elisabeth en de 
tuin van Huize Anna.

E. Pad richting het Beekdal. vanuit de Hoogen Dries, een 
woonstraat ter plekke van de voormalige fabriek Van Enschot.

B. kerklaantje (voormalige tramlijn).
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kaart Verbindingen (en zichtlijnen) in en door het 
Beekdal:
A. auto hoofdroute - Beekse Dijk: De verbinding 
tussen Goirle en Hilvarenbeek. Op deze plek komt het 
landschap tot ver in Goirle
B. langzaam verkeer - Kerklaantje. De vroegere 
tramverbinding naar Hilvarenbeek en Poppel
C. auto - watermolenstraat en Molendijk: richting 
breehees en landgoed Gorp en Rovert
D. langzaam verkeer - Vloeidijk: Oude dijk richting 
Breehees en landgoed Gorp en Rovert.
E. langzaam verkeer - pad langs de Leij
F. langzaam verkeer - pad vanuit Hoogen Dries door 
het Beekdal tot aan het Kerklaantje.
G. voormalig pad. - langs dit pad is de fabriek van van 

Puijenbroek ontstaan. Uiteindelijk is de verbinding 
verdwenen. het pad is wel nog zichtbaar bij een paar 
kavels vanaf de bergweg.

Zichtlijnen
H. Vanuit de Bergweg langs de muur van Huize Anna 
ligt een lange zichtlijn door een donker gat tot ver 
in het Beekdal. Deze laatste is opvallend en vormt 
een verrassend doorkijkje in het diepe beekdal, in 
tegenstelling tot veel andere doorzichten die eindigen 
op bomen langs de Leij.
I. Vanuit de Hoogen Dries ligt langs de retentievijver 
een breed doorzicht naar het beekdal. Op deze plek 
ligt ook een brug over het water. 

verkavelingsrichtingen
In het deel van de Kerkstraat zijn nog steeds de lange 
smalle verkavelingen zichtbaar vanuit het vroege 
ontstaan van Goirle.
Voorbij de Watermolenstraat komen er meer 
richtingen bij. De kavels aan de Bergstraat draaien 
mee met de richting van de straat. Ter plekke van de 
fabriek van Van Puijenbroek verdraait de richting. Dit 
is terug te zien in de richtingen van de eerste volumes 
van de fabriek aan de Watermolenstraat en het 
hoofdkantoor gebouwd in 1905. 
De fabriek heeft zich ontwikkeld vanuit de 
Watermolenstraat en later richting het beekdal. 

In het complex van Van Besouw zijn de lange smalle 
kavels zichtbaar die één voor één zijn aangekocht. 
Toen er geen ruimte meer richting de Leij was, is men 
gaan uitbreiden richting de Beekse Dijk.

Verbindingen en zichtlijnen in en door het Beekdal, schaal 1:10.000. Verkavelingsrichting (rood) en ontwikkelingsrichting (paars) fabriekscomplexen, schaal 1:10.000.

D
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Kuijper Compagnons heeft een uitgebreide visie 
ontworpen voor de Zuidrand Goirle. Onderdeel van 
deze visie is het herinrichten en versterken van het 
Beekdal. Daarin komt ook waterretentie uitgebreid 
aan bod.
Voor het transformatiekader is hun visie, die samen 
met de Provincie en het Waterschap De Dommel is 
opgesteld, uitgangspunt. 

Het beekdal van de Nieuwe Leij zal in de toekomst 
niet de grens maar de verbinding tussen het dorp en 
het landschap vormen. De beek zal de natuurlijke 
ruggengraat zijn die het wonen, natuur en recreatie 
met elkaar verbindt.
De visie voor de Zuidrand gaat uit van het vergraven 
van een deel van de bestaande loop. Daarbij wordt
inspiratie gezocht bij de historische loop van de
Nieuwe Leij.

1. Ten zuiden van de locatie van Van Besouw wordt 
de huidige loop van de beek behouden. De 
zuidzijde De Weerden is recent nog heringericht 
en de zuidelijke oever is vergraven. Daarnaast 
ligt ten zuiden van het gebied het hoofdriool 
die de verlegging van de beek naar het zuiden 
belemmert. De beek wordt hier vergraven en krijgt 
een flauwe natuurlijke oever richting het dorp.

2. Ten zuiden van de tuin van Huize Anna wordt 
de Nieuwe Leij verlegd richting het zuiden. Op 
deze wijze krijgt de beek meer ruimte voor de 
natuurlijke oevers en kunnen de bestaande 
bomen in de tuin goed inpast worden. Het oude 
Moleneiland vormt inspiratie en aanleiding om op 
deze plek ook de oude beektak en het molenwiel 
te herstellen. De oude loop ligt in de tuin van Huize 
Anna en wordt verbonden met de huidige vijver in 
de tuin.

3. Tussen de Molendijk en de Vloeddijk (Het Vloed) 
wordt de Nieuwe Leij richting het dorp gebracht 
(verlegd). De historische loop van de beek dient 
hierbij als inspiratie. In Het Vloed heeft de beek 
voldoende ruimte en krijgt zij een deel van haar 
voormalige meanderende karakter terug.

Over de gehele lengte krijgt de beek natuurlijke
oevers met een ecologische waarde. De visie voor 
de Nieuwe Leij ter hoogte van de Zuidrand heeft 
een hoog ambitieniveau en zet niet alleen in op 
kwaliteitsverbetering door aanleg van bredere 
natuurlijke oevers, maar ook op het herstel van 
de meandering van de beek, het vergroten van de 
biodiversiteit in het gebied, het realiseren van de 
ecologische hoofdstructuur en de vergroting van 
de recreatieve kwaliteiten in de Zuidrand en het 
buitengebied.

Aanleg zomer- winterbed
Voor de aquatische ecologie is de belangrijkste 
maatregel het veranderen van het huidige profiel 
met steile oevers naar een zomer- en winterbed met 
flauwe oevers. Hierdoor wordt de stroomsnelheid in 
de zomerperiode verhoogd en heeft de beek in de
winterbedding voldoende capaciteit om het water
af te voeren.

Micro-meandering
Binnen de bestaande ruimte van de beek kan een
micro-meandering aangebracht worden: door het
gedeeltelijk opvullen van het huidige doorstroom-
profiel, afwisselend aan beide zijden van de beek, 
gaat de Nieuwe Leij meanderen binnen de huidige 
zonering. Hiermee kan de zomerstroomsnelheid 
binnen de Nieuwe Leij vergroot worden. Ter hoogte 
van de locatie van Van Besouw is deze ingreep goed 
denkbaar omdat de ruimte voor grote meandering 
(zoals bij locatie Van Puijenbroek) hier beperkt is.

Natuurvriendelijke oevers
Door de aanleg van een brede winterbedding met een
talud van 1:10 ontstaat een brede overgang van een
natte naar een droge situatie. Dit is van grote waarde
voor de ecologie. Deze natuurvriendelijke oevers 
kunnen naadloos aansluiten bij het in te richten
droge deel van de ecologische verbindingszone.

Ecologische verbindingszone
Langs de oevers van de Nieuwe Leij wordt een ecolo-
gische verbindingszone ontwikkeld. De inrichting is 
gericht op amfibieën, libellen en vlinders.
Dit betekent een zone van gemiddeld 25 meter langs

Hoofdstuk  2: Visie landschap (kuijper Compagnons)

Groenstructuren Goirle. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]

Doorsnede beek ten hoogte Van Besouw. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]
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de beekloop. Hierbinnen dienen poelen aanwezig te
zijn in een afwisselend landschap bestaande uit 
grasland, opgaande begroeiing en bosjes en ruigte. 
Een variatie tussen struweel, ruigte en bloemrijk 
grasland afgewisseld met poelen, is passend voor het 
gebied. (inrichting volgens het type ‘Nat kralensnoer’ 
uit het voorbeeldboek Groene Schakels van de 
provincie Noord-Brabant).
bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons] 

Nieuwe dorpsrand en nieuwe wandelroutes. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]Meer ruimte voor de nieuwe Leij. - bron: Visie Zuidrand Goirle [kuiper Compagnons]
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3.1 ontwikkeling textielindustrie

De textielindustrie is van grote invloed geweest op de 
groei van Goirle.  Allereerst was het een bijverdienste 
naast het boerenwerk. Vanuit huis of stal werkte men 
als wever of spinner. Hieronder een kort overzicht: 

 � 1665 – 15% van Goirlese beroepsbevolking spinner 
of wever

 � 1797 – 31% werkzaam in de textiel
 � 1830 – Belgische opstand (kwartiering van 

soldaten)
 � 1843 – Blekerij voor linnen en pellen van Willem 

van Enschot
 � 1850 – Half miljoen el linnen per jaar geweven 

voor Goirlese opdrachtgevers
 � 1861-1865 hoogconjunctuur door Amerikaanse 

Burgeroorlog (katoenprijs omhoog) – In deze 
periode veel beginkapitaal om fabrieken te starten.

 � 1865 – eerste fabriek Van Puijenbroek
 � 1870 – 67,8% van gezinshoofden in Goirle 

werkzaam in textielnijverheid
 � 1884-1885 – bouw eerste fabriek van Van Besouw

(Bron: fotoboek Een eeuw Goirle)

Uit dit overzicht blijkt dat de huisnijverheid zich 
binnen vijftig jaar ontwikkeld heeft tot een industrie 
in 1900. Het Beekdal met de Leij was een uitstekende 
plek voor de industrie om zich te vestigen in verband 
met het stromende water. Drie grote fabrieken 
werden op deze plek opgezet: Van Enschot, Van 
Puijenbroek en Van Besouw. 

3.2 Sociaal economische ontwikkeling

De industrie had een aanzuigende werking en steeds 
meer arbeiders kwamen naar Goirle. De kleine kern 
groeide uit tot een dorp. 
Ondanks de concurrentie tussen de verschillende 
bedrijven waren ze in familiaire zin behoorlijk met 
elkaar verknoopt. De eigenaren behoorden tot de 
elite van het dorp en trouwden met elkaar “op stand” 
De directeurshuizen waren aan de Kerkstraat en 
Bergstraat gelegen; het huis van Gerard van Besouw 
tegenover de pastorie en Huize Anna (van Van 
Puijenbroek) aan de Bergstraat. 

Pas later gaan de fabrikanten zich vestigen aan de 
nieuwere Tilburgseweg.

Woningen voor arbeiders
Naast hun eigen huizen bouwden de fabrikanten 
ook arbeiderswoningen of kochten ze bestaand 
vastgoed om dit aan hun arbeiders te verhuren. Veelal 
gebeurde dit uit noodzaak om personeel te werven. 
Ook zijn er verhalen over gezinnen die op zaterdag 
gebruik maakten van de douches die de fabriek had. 
De eisen van de woningwet uit 1901 waren nog lang 
niet overal doorgevoerd en veel woningen hadden  
nog geen bad of douche.

Thebe Elisabeth
De ontwikkeling van Thebe Elisabeth is eveneens 
ontstaan vanuit de fabriekseigenaren. In1908 werd 
een hotel gebouwd t.p.v. oorspronkelijke herberg (en 
tramhalte) aan de Bergwerg. Dit werd al snel gekocht 
door Van Puijenbroek, die het later verhuurde en 
verkocht aan de pastor. In 1931 werd het verkocht aan 
de congregatie van de Liefdezusters van het Kostbare 
Bloed. Het hotel werd ingericht als tehuis voor ouden 
van dagen en werd het St. Elisabethgesticht. Achter 
het tehuis kwam een nieuw klooster, schoolgebouw 
en kloostertuin. Eind jaren zestig werd het oude 
klooster vervangen door een nieuw modern 
verzorgingshuis, dat er nu nog steeds staat.

Sociale voorzieningen
Met name Jan van Besouw stond bekend als 
een zeer sociale werkgever. Hij verbeterde 
arbeidsomstandigheden en voerde sociale 
vernieuwingen door. Een voorbeeld is de oprichting 
van een corporatie die het welzijn van de arbeiders 
bevorderde, onderwijs stimuleerde en drankmisbruik 
bestreed. Daarnaast was hij vernieuwend en haalde 
bijvoorbeeld Benno Premsela binnen voor het 
ontwerp van de tapijten. Hij heeft in de jaren vijftig 
veel voor Goirle betekend op sociaal en cultureel 
vlak. Het is niet voor niets dat midden in het dorp het 
Cultureel Centrum Jan van Besouw ligt.

Hoofdstuk  3: ontwikkeling van de Textielindustrie in Goirle

Luchtfoto vanaf de kerk richting de Bergstraat. Aan de watermolenstraat zie je het fabrieksplein met schoorstenen van Van Puijenbroek. 
- Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

Het wagenpark van Van Puijenbroek. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle
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Topografische kaart 1929, schaal 1:20.000: zichtbaar zijn de eerste 
weverijen van Van Besouw en Van Puijenbroek. - bron: kadaster

Topografische kaart 1958, schaal 1:20.000: zichtbaar is de verdere 
schaalvergroting van de fabrieken, het klooster en het verdichten 
van het dorp.  - bron: kadaster

Topografische kaart 1980, schaal 1:20.000: zichtbaar is St. 
Elisabeth en grootschalige woningbouw verkavelingen aan de 
noordoostzijde van Goirle. - bron: kadaster

foto 1915 vanuit de kerk met de schoorstenen van Van Enschot en Van Besouw. op de achtergrond de molen en woningbouw aan de 
Molenstraat.  - bron: Collectie Regionaal Archief Tilburg

foto 1933 foto van het St. Elisabethgesticht met daarachter het klooster van de congregatie der Liefdezusters van het kostbaar Bloed.  - 
bron: Collectie Regionaal Archief Tilburg

Topografische kaart 2010, schaal 1:20.000: zichtbaar is de nieuwe 
ontwikkeling op het terrein van Van Enschot en de laatste 
uitbreiding van Van Besouw en Van Puijenbroek. - bron: kadaster
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Voorjaar 2015 zijn door BAAC achtereenvolgens 
een “Cultuurhistorisch onderzoek Plangebied 
Zuidrand Goirle” , een “Bouwhistorische verkenning 
Locatie Van Puijenbroek”  en een “Bouwhistorische 
verkenning Locatie Van Besouw” opgeleverd. Deze 
rapporten vormen belangrijke uitgangspunten 
voor het Transformatiekader. In het kader van deze 
rapportage zal beperkt worden ingegaan op de 
onderzoeken. Voor gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar de rapporten. 

4.1 Cultuurhistorisch onderzoek plangebied

De aspecten Archeologie, Historische Geografie en 
Bouwhistorie worden uitgewerkt op landschappelijke 
schaal. 

Archeologie
Het grootste deel van het gebied heeft een 
middelhoge verwachting. Het deel dat grenst aan 
de bebouwing van Goirle heeft deels een hoge 
verwachting. Bij transformatie van het gebied 
moet dus rekening worden gehouden met een vrij 
extensieve vorm van archeologische begeleiding bij de 
planvorming met proefsleuven en onderzoeken in het 
noordelijke deel wanneer dieper wordt gegraven dan 
30cm. Het bodemarchief zal geen grote rol hoeven te 
spelen bij de transformatie van de gebouwen.

Historische geografie en bouwhistorie
De verkavelingsrichtingen en eigendomsgrenzen 
hebben de ontwikkeling van de fabriekscomplexen 
bepaald. De verkaveling was gericht vanaf de kern 
van Goirle, min of meer loodrecht op de Leij. In 
deze richting zijn ook de meeste structurerende 

elementen aanwezig zoals het tracé van de trambaan. 
De fabrieken in het gebied zijn organisch gegroeid 
vanaf de rand van Goirle tot zij de Leij bereikten 
waarna in zijdelingse richting werd uitgebreid. 
Opmerkelijk is de ontwikkeling van het terrein van 
Van Puijenbroek, omdat dit zijn ontstaan vond aan de 
Watermolenstraat.

4.2 Bouwhistorische verkenning locatie Van 
Puijenbroek

De fabriek is ontstaan aan de Watermolenstraat 
vanuit een gebouw dat voorkomt op een kaart uit 
1865. In 1889 wordt het bestaande gebouw vergroot 
met een ververij, die de ontwikkeling van het complex 
in gang zet. De hoofdontwikkelingsrichting is 
evenwijdig aan de Bergweg tot de kavelgrens achter 
de bestaande woonbebouwing wordt bereikt. Daarna 
wordt zijdelings uitgebreid in de richting van de Leij. 
Een uitbreiding met een kantoorvleugel wordt langs 
de Bergweg gebouwd. 
De belangrijkste bouwhistorische waarden worden 
vertegenwoordigd door de gebouwen rond de 
schoorsteen, gevolgd door de gebouwen ter 
weerszijde van de oorspronkelijke fabrieksstraat en 
het kantoorgebouw aan de Bergweg.

Hoofdstuk  4: Bouwhistorisch onderzoek

fabrieksplein Van Puijenbroek Briefhoofd 1919. - bron: BAAC Bouwhistorische verkenning locatie 
Van Puijenbroek 

Briefhoofd 1906. - bron: BAAC Bouwhistorische verkenning locatie 
Van Puijenbroek

Aanduiding onderzochte gebouwen - bron: BAAC Bouwhistorische 
verkenning locatie Van Puijenbroek

ontwikkeling gebouwen Van Puijenbroek.  - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Puijenbroek
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4.3 Bouwhistorische verkenning locatie Van 
Besouw

Het complex is gegroeid vanuit de in 1885 gebouwde 
fabriek aan de Kerkstraat in de richting van de Leij. 
Aanvankelijk stond de fabriek op enige afstand van 
de weg. Na verdichting aan deze zijde wordt naar 
achteren uitgebouwd, tot waarschijnlijk het complex 
te lang werd voor een efficiënte bedrijfsvoering. Er 
werd zijdelings, naar het oosten uitgebreid en zo 
ontstond de huidige fabrieksstraat. In 1952 wordt 
het kantoorgebouw langs de Kerkstraat gebouwd, 
gecombineerd met een export- en inpakruimte, die 
in 1953 wordt uitgebreid in de zelfde vormgeving met 
een magazijn en Kalenderkamer.
De belangrijkste bouwhistorische waarden worden 

gevormd door het 
kantoorgebouw met langs 
de fabrieksstraat het als 
waardevol aangemerkte 
trafohuisje, de weverij, het 
accu en pompgebouw en de 
schoorsteen.

overweging betreffende de onderzoeken
De rapportages betreffen bovenal de analyse van de 
gebouwsubstantie gezien vanuit een bouwhistorisch 
perspectief en voldoen daarmee aan de vraag. 
Wat ontbreekt is een visie vanuit de bredere 
cultuurhistorische hoek. Als deze zou worden 
toegevoegd, dan zou ook de samenhang van de 
gebouwen als onderdeel van een ontwikkelingsproces, 
productieproces of historisch geografisch 
proces kunnen worden gewaardeerd. Vanuit die 
gezichtspunten zouden bijvoorbeeld, los van de 
puur bouwhistorische waardering, aan gebouwen of 
gedeelten van gebouwen een extra waarde kunnen 
worden toegevoegd. Een waarde die voortkomt uit een 
samenhang zoals boven aangegeven. 
Zo zou je bijvoorbeeld voor de gevel van het kantoor 
van Van Besouw tot een meer genuanceerde 
waardering komen in plaats van hoge waardering - 
geen status waardering die de gevel nu heeft en zou 
bijvoorbeeld de zaagtandgevel aan de Bergstraat van 
Van Puijenbroek een hogere waardering krijgen als 
onderdeel van de afwikkeling van kantoorgebouw 
naar productiehallen. Zo kan ook de garage van Van 
Puienbroek hoger gewaardeerd worden, omdat deze 
in de bedrijfscultuur een belangrijke rol speelde.

Schoorsteen Van Besouw. - bron: BAAC Bouwhistorische 
verkenning locatie Van Besouw

Hoek van het kantoor Van Besouw aan de kerkstraat.Luchtfoto van de stoomweverij Van Besouw 1929. - bron: Regionaal Archief Tilburg

Aanduiding onderzochte gebouwen. - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Besouw

ontwikkeling gebouwen Van Besouw . - bron: BAAC 
Bouwhistorische verkenning locatie Van Besouw
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Op basis van een rondgang is een globale inschatting 
gemaakt van de technische staat van de gebouwen. 
De gebouwen zijn alleen visueel geschouwd, en alleen 
vanaf de begane grond. Tegen de achtergrond van de 
herbestemming is vooral gekeken naar het casco, 
de constructie en de gevels en is voor zover mogelijk 
gekeken naar de dakconstructie, omdat de kwaliteit 
hiervan een indicatie is voor de kwaliteit van de veelal 
niet zichtbare kapconstructie. In de onderstaande 
beschrijving worden bij diverse gebouwen fenomenen 

benoemd. Het benoemen is bedoeld ter indicatie en is 
niet uitputtend.

5.1 Van Puijenbroek

De algemene staat van de gebouwen is redelijk tot 
goed. Gezien de constructiewijze van de meeste 
gebouwen is roestend ijzer in het metselwerk, 
naast rottend houtwerk door langdurige lekkage, de 
grootste bedreigingen van de technische staat.

Hoofdstuk  5: Technische staat gebouwen

1. Zeer slechte staat
2. Slechte staat
3. Matige staat

4. Redelijke staat
5. Goede staat
?.   Wel aanwezig, niet geschouwd
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opmerkingen

I 5 4 3 ? 4 4 Rijksmonument (voorste gedeelte). Kantoorgedeelte niet bezocht, lekkage in legramen en 
kap kantoor

II 5 5 4 3 ? 4 Vrij veel lekkagesporen in de weggestucte kapvoet

III 5 3/4 4 Rijksmonument. Metselwerk basement goed. Schacht erosie voegwerk en steen

IV 5 4 4 3 3 3 Roestende opleggingen en zetting boven deur, eroderend metselwerk

V 5 Rijksmonument. door venster bekeken

VI 5 4 4 4 5 4 Scheuren in gevel door aanbouw en door plaatselijke zetting

VII 5 5 4 4 4 4 Goot loopt over trekbalken spant. Mogelijk aantasting balkkoppen

VIII 5 5 4 ? ? 5 In goede staat

IX 5 5 5 ? ? 5 In goede staat

X ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XI 4 4 4 Kap in redelijke tot goede staat

XII 5 4 3 3 3 3 Leksporen en zakgootconstructie doen matige staat vermoeden

XIII ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XIV 5 4 4 ? 4 4 In redelijke tot goede staat op ontsierende reparatie in de gevel na

XV ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

XVI 5 5 4 4 ? 4 In redelijke tot goede staat

XVII 5 4 ? 4 3 4 Behalve lekkage, in redelijke staat

XVIII 5 3/4 3/4 4/5 5 4 Behalve de gevel in redelijke tot goede staat

XIX 5 3/4 4 4 5 4 Gevel overbelast en aangetast door lekke goot, verder goede staat

XX 5 3/4 4 ? ? 4 Gevel gescheurd en voegwerk geerodeerd

XXI 5 4/5 5 ? ? 5 In goede staat

XXII ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

Aanduiding onderzochte gebouwen Van Puijenbroek, schaal 1:2.000.
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I. Ververij kantoor

Gevelmetselwerk redelijk tot goed, schilderwerk 
behoeft onderhoud, waardoor plaatselijk houtwerk 
aangetast.

II. Gebouw II

Geheel ingebouwd. Metselwerk in goede staat. 
Kapconstructie is weg gewerkt achter stuc op latjes. 
Vanwege de leksporen en de constructie met een (zak)

goot over de spantopleggingen, moet hier met een 
aantasting van de kapvoet en balkkoppen rekening 
worden gehouden. 

I. Voorgevel in redelijke staat. I. Mogelijk asbest windveer, voegwerk 
geërodeerd, schilderwerk verweerd.

I. Spantconstructie in goede staat.

II. Metselwerk en houtwerk goed, respectievelijk redelijk. Leksporen 
onder goot en rond kapvoet doen aantasting kapconstructie vermoeden.



ANALySE

24

III. Schoorsteen

Metselwerk is in redelijke tot goede staat, waarbij 
het basement beter is dan de schacht. In de schacht 
heeft geërodeerd metselwerk geleid tot schade aan 
de baksteen. Mogelijk is dit ook veroorzaakt door 
hervoegen met een te harde cementhoudende mortel.

III. Aanzicht schoorsteen. III. Veegluik in relatief recent gerestaureerd metselwerk. III. Metselwerk is goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

III. Metselwerk is goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

III. Metselwerk hogerop aangetast door eroderend voegwerk.
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IV. ketelhuis

Het metselwerk is in een redelijke tot goede 
staat, waarbij moet worden opgemerkt dat in de 
buitengevel eroderend/ verkankerend metselwerk, 
vermoedelijk na voegwerkherstel. Boven de deur 
een zettingsscheur ten gevolge van het inbrengen 
van de deur. De kapconstructie is aan het oog 
onttrokken door pleisterwerk, maar een lekspoor 
onder het legraam, ter plaatse van de kapvoet, boven 
de oplegging van een spant doet vermoeden dat de 
kapvoet en de spantoplegging zijn aangetast. Een 
scheur in het metselwerk tekent zich af in deze buurt, 
wat ook het gevolg kan zijn van een roestend anker 
ten gevolge van de lekkage.

V. Machinekamer

Dit gebouw kon alleen door het venster worden 
geschouwd. Het gevelmetselwerk is in goede staat. 
De indruk is dat de constructie ook in een goede staat 
verkeert. 

IV. Voorgevel met rechtsonder aangetast metselwerk en scheur 
boven deur. Mogelijk asbesthoudende windveer.

IV. Lekkage onder legraam. V. Interieur Machinekamer.

V. Gevel machinekamer.
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VI. Weverij

De algemene staat van het gebouw is globaal 
gezien goed. Ten behoeve van de functionaliteit 
is de kapconstructie deels afgetimmerd en de 
bedekking hersteld. Hierdoor is de constructie 
daar niet zichtbaar. Het niet afgetimmerde deel is 
in goede staat, hoewel aangenomen moet worden 
dat op de bij dit soort constructies zwakke plekken 
ter plaatse van de zakgoten, de constructie zal zijn 
aangetast. Het metselwerk is in goede staat. Nabij 
de aansluiting met de nieuwe gevel is het gebouw 
over de volle hoogte gescheurd. Sporadisch is het 
metselwerk gescheurd ten gevolge van roestend ijzer 
en een kleine zakking ter plaatse van het gekoppelde 
kozijn in de noord-westgevel, waarschijnlijk 
ontstaan door onderspoeling van de fundering of 
graafwerkzaamheden ter plaatse van de deur.

VII. Weverij

Gebouw is in goede staat en staat voor het 
grootste deel tussen andere gebouwen. Door de 
gootconstructie, die eenzijdig over de trekbalken van 
het spant lopen, kan aantasting van de balkkoppen 
vermoed worden. De stalen kozijnen zijn (vrijwel) niet 
geroest en ook de houten kozijnen zijn in redelijke 
staat.

VI. Niet afgetimmerde sheddakconstructie. VI. Lichte zakking met daardoor gescheurd 
metselwerk ter weerszijde van de deur.

VI. Gevelaanzicht noord-west. VII. Metsel en houtwerk zijn in goede staat.

VII. kapconstructie met links de zakgoot over de trekbalken.VII. Voormalige buitengevel, nu in gebouw XIV.
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VIII. Magazijn

Gebouw is niet van binnen geschouwd. Te oordelen 
aan het gevelmetselwerk is de technische staat in 
ieder geval redelijk, waarschijnlijk goed.

IX. kantoorgebouw

De technische staat is zondermeer goed. 
Aandachtspunt is beginnende roestvorming bij de 
oplegging van enkele stalen lateien. Een aantal 
hardstenen waterslagen onder kozijnen zijn ontsierd 
door uit geërodeerde brandlagen.

VIII. Gevelmetselwerk is in goede staat, hier en daar geërodeerd voegwerk, (vrijwel) geen roestvorming bij lateien, roosters en ankers. IX. Voorgevel.

IX. Venster met mogelijk beginnende roestvorming in linker 
oplegging van de latei.

IX. Brandlaag in hardstenen waterslag en beginnende 
roestvorming rond kruipruimte ventilatierooster.
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X. Magazijn

Gebouw is niet geschouwd.

XI. Gebouw XI 

Is een deel van de overkapping van de fabrieksstraat 
tussen de gebouwen I en VI en bestaat alleen uit een 
dakconstructie. De stalen spanten zijn in goede staat. 
Weinig leksporen en geen opvallende scheurvorming 
rond de opleggingen duiden op een redelijke tot goede 
technische staat.

XII. Gebouw XII 

Overkapte straat tussen de gebouwen I en IV. 
Kopgevel is in goede staat. Mogelijk asbesthoudende 
windveren. Kapconstructie is niet zichtbaar achter 
pleisterwerk. Door de constructiewijze waarbij de 
zakgoot over de trekbalken van de spanten loopt, 
moet rekening worden gehouden met aangetaste 
balkkoppen. Doordat de binnenzijde van de kap is 
gepleisterd, is deze niet zichtbaar. Door de (oude) 
verkleuringen en reparatieplekken in de pleisterlaag 
moet aangenomen worden dat de constructie in 
matige tot redelijke staat is.

XIII. Gebouw XIII

Gebouw is niet geschouwd.

XIV. Gebouw XIV 

Gebouw bestaat uit sheddaken tussen de gebouwen 
VII, VIII en IX. In de van oorsprong vrijwel gesloten 
gevel zijn openingen gemaakt en is een deel van 
het metselwerk vervangen. Het gevelmetselwerk is 

in een redelijke technische staat. De visuele staat 
is slecht, veroorzaakt door het weinig passende, 
niet ontstoorde metselwerk. Het deel van het dak 
dat zichtbaar is ziet er goed uit, de kapconstructie 
is aan het zicht onttrokken, maar er zijn geen 
opvallende leksporen zichtbaar, dat doet verwachten 
dat de kapconstructie in redelijke tot goede staat is. 
Schilderwerk en daarmee de verwachte staat van het 
houtwerk is redelijk tot goed. 

XI. kapconstructie.

XII. Voorgevel.

XIV. Interieur met gevel gebouw VII.

XIV. Voorgevel met detonerende reparatie waar oorspronkelijk 
een brede deur heeft gezeten.
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XV. Gebouw XV

Gebouw is niet geschouwd.

XVI. Magazijn

Het dakbeschot is aan het oog onttrokken door 
plaatwerk. Hierin tekenen zich een aantal plekken 
af die nat zijn geweest, maar over het algemeen is 
te verwachten dat de kapconstructie in een goede 
technische staat is. Scheurvorming die het gevolg kan 
zijn van roestende opleggingen van de trekbalken van 
de spanten is niet aangetroffen. Het metselwerk is in 
een goede staat.

XVII. kantoor, grondstoffenmagazijn

De platdakconstructie was aan het zicht onttrokken. 
Gezien het ontbreken van verdachte verkleuringen 
kan er van worden uitgegaan dat de dakconstructie in 
redelijke technische staat is. Een legraam is gebroken, 
waar een lekkage het gevolg van is.

XVI. Spantconstructie in goede staat.

XVI. Spanten opgelegd in penanten, 
opleggingen zijn in goede staat.

XVII. Staat van het metselwerk is goed. XVII. Lichtkap lekt op de nok.

XVII. Legraam gebroken.
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XVIII. Magazijn

Het gevelmetselwerk is in een redelijke staat. 
Voegwerk is laag aan de gevel geërodeerd en aan 
de linkerzijde aangetast als gevolg van langdurige 
waterbelasting door een verstopte hemelwaterafvoer. 
De deur is in matige staat en het schilderwerk heeft 
onderhoud nodig. De metselwerk binnenwanden zijn 
in goede staat en bij de legramen zijn geen duidelijke 
sporen van langdurige lekkage. Het pannendak is in 
goede staat en ondanks dat de kapconstructie aan het 
oog is onttrokken kan verwacht worden dat deze in 
goede staat is. 

XIX. Spoelerij, wasserij

Dit gebouw bestaat uit twee, uit constructief oogpunt 
vrijwel identieke beuken met vakwerkspanten, 
vergelijkbaar met gebouw XVIII. Later zijn hier 
gelijkvormige gebouwen aan twee zijden aan toe 
gevoegd. Het gevelmetselwerk is in redelijke staat, 
plaatselijk aangetast door waterbelasting uit een met 
gebouw XVIII gedeelde verstopte hemelwaterafvoer 
en de goot. De zijgevel is licht ontzet doordat 
de gevel van het aangebouwde volume op deze 
topgevel is gezet. De pannen dakbedekking en 

golfplaten bedekking op de ventilatiestraten zij in 
goede technische staat. Mogelijk is de golfplaat van 
de ventilatiestraten asbesthoudend. De legramen 
zijn afgedekt met transparante kunststof platen. 
De spanten van één gebouw zijn bekleed met 
pleisterwerk en daarom niet te controleren. Omdat 
er geen sporen van grote langdurige lekkages zijn 
aangetroffen, kan worden aangenomen dat de 
spanten in een goede technische staat verkeren. 

XVIII. kapconstructie met bijzondere 
vakwerkspanten is in goede staat.

XVIII. Gevelmetselwerk plaatselijk geërodeerd boven maaiveld en 
ten gevolge van een langdurig lekkende hemelwaterafvoer.

XIX. Zetting doordat de gevel van het aangebouwde volume  op de 
topgevel rust. Erosie van metselwerk door verstopte goot.

XIX. kapconstructie is aan het zicht onttrokken. Sporen van grootschalige langdurige lekkage ontbreken.
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XX. ketelhuis

Het interieur is niet geschouwd.

In het gebouw is een pelletbunker ingebouwd, 
waarvoor een grote doorrijopening is gecreëerd. 
Waarschijnlijk door thermische spanningen die niet 
door de kleine overgebleven penant aan de linkerzijde 
kunnen worden opgenomen, is de gevel boven de 
oplegging van de latei gescheurd. Laag in de gevel 
is het metselwerk geërodeerd, waarschijnlijk onder 
invloed van vocht in combinatie met  (strooi)zout. 
Hierdoor is het gevelmetselwerk in een matige 
tot redelijke technische staat. Schilderwerk is in 
goede staat en daarmee waarschijnlijk ook het 
achterliggende houtwerk.

XXI. ketelhuis

Gevelmetselwerk in een redelijke tot goede staat met 
enig eroderend voegwerk net boven straatniveau. 
Schilderwerk van dakrand en stalen vensters is in 
goede staat en metselwerk vertoont geen duidelijk 
zichtbare sporen van roest in de stalen vensters en 
lateien. 

XXII. open berging

Gebouw is niet geschouwd.

XX. Linksboven de latei is de gevel gescheurd. De plint is aangetast door (strooi)zout nabij de doorgang.

XXI. Metsel-, staal- en schilderwerk is in goede 
staat. ontsierende reparatie aan de linkerzijde.

XXI. Gevelaanzicht.
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5.2 Van Besouw

De algemene staat van de gebouwen is redelijk. 
Gezien de constructiewijze van de meeste gebouwen 
is roestend ijzer in het metselwerk, naast rottend 
houtwerk door langdurige lekkage, de grootste 
bedreiging van de technische staat. Schade zal 
hoogstwaarschijnlijk ook ontstaan zijn door 
thermische spanningen, trillingen, aanrijdschade en 
beheer waarbij de productie belangrijker werd geacht 
dan het behoud van gebouwen of onderdelen daarvan.

1. Zeer slechte staat
2. Slechte staat
3. Matige staat

4. Redelijke staat
5. Goede staat
?.   Wel aanwezig, niet geschouwd
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opmerkingen
1 5 3 3 ? ? 3 Gevels gescheurd veroorzaakt door zetting, thermische spanning en trillingen

2 5 5 4 ? ? 4 Gevelopeningen en kozijnen matig, diverse kleinere betonschades

3 5 5 4 ? ? 4 Betonschades iets ernstiger dan gebouw 2

4 5 3 2 ? ? 2 Muurwerk divers van kwaliteit maar algemeen matig tot slecht

5 ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

6 ? ? ? ? ? ? Niet geschouwd

7 5 2 2 ? ? 2 Voor zover zichtbaar daken en oostgevels in een slechte staat

8 5 3 3 ? ? 3 Gevels pl. gescheurd door zwakke schakels/roest. Kozijnen sl. onderhoud

9 5 2 3 ? 2 2 Alleen binnenplaatsgevel geschouwd

10 5 ? ? ? ? 2 Slechts heel beperkt geschouwd

11 5 4 ? 3 4 Voor zover zichtbaar in redelijke staat

12 5 2 2 ? ? 2 Veel slechte aansluitingen in het muurwerk

13 5 2 2 2 2 2 Slecht object, gietijzeren kolommen in redelijke staat

14 5 4 4 Voegwerk matig door verhitting en roet

15 5 3 2 ? ? 3 Matige staat door veel scheuren tgv therm. spanningen, roest en trillingen

16 5 3 2 ? ? 3 Matige staat door veel scheuren tgv therm. spanningen, roest en trillingen

17 5 ? ? ? ? ? Niet geschouwd
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Aanduiding onderzochte gebouwen Van Besouw, schaal 1:2.000.
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1. Portiersloge en installatieruimte

Gevelmetselwerk redelijk tot goed, schilderwerk 
behoeft onderhoud, waardoor plaatselijk houtwerk 
aangetast.

2. Hoofdkantoor

Metselwerk in goede staat. De betonnen dakrand is 
van afstand gezien matig door spanningen (roestende 
wapening). De kozijnen zijn in een redelijke staat 
(enkel glas). De verticale belegstukken zijn redelijk tot 
goed. De entree en met name de betonnen dakvorm 
is zeer slecht. Het lijstwerk boven het plint is in een 
redelijke tot goede staat.

1. Gevel in redelijke staat, beton van raamopeningen en vensters. 
De hoeken zijn verticaal gescheurd.

1. Voorgevel in redelijke staat maar verticaal gescheurd.

1. Scheurvorming op hoeken. 2. Detail luifeldak met betonschade.2. Detail betonnen dakrand - het metselwerk en dekstuk is 
langdurig vochtbelast door een slechte afwatering, dit zal 
vervolgschade opgeleverd hebben.

2. Gevel langs de kerkstraat.
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3. kalanderkamer en magazijnen

Dit gebouwdeel toont veel gelijkenis met gebouw 2 
maar is wat slechter van kwaliteit. Er is hier meer 
sprake van roestend ijzerwerk in belegstukken en 
raamomrandingen. Ook de dakrand lijkt slechter te 
zijn. Dat geldt ook voor de lijst die boven het plint.

4. magazijn (inrit)

Van dit gebouwdeel is alleen de entree beschouwd. 
Het muurwerk van deze gevel is redelijk inclusief de 
omlijsting en de dakrand. Het stalen kozijn is slecht.

5. kalanderkamer

Gebouw is niet geschouwd.

6. kantoor, Ververij en kleurstoffenmagazijn

Gebouw is niet geschouwd.

7. Weverij

De gevels met veel bouwsporen zijn kwalitatief 
redelijk tot goed. Het metselwerk vertoont maar 
weinig scheuren en met name het muurwerk in de 
spaarvelden en de bovenrand met muizentand is 
goed. Gootbekledingen en dakrand zijn slecht. Dat 
geldt vermoedelijk ook voor het dak.3. Deze foto is genomen op de plaats waar de gevellijn knikt, 

overgang gebouw 2 op 3.

4. Gevelaanzicht van het magazijn dat als tussenlid naast het hoofdkantoor fungeert. 7. Gevelaanzicht van de weverij.

3. Plintlijst met vochtschade.
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8. Magazijn

Dit gebouwdeel is eigenlijk in een redelijke tot goede 
staat voor wat betreft de gevel. Plaatselijk is wel 
scheurvorming zichtbaar maar gezien het oppervlak is 
dit maar een klein percentage slecht muurwerk.
Zelfs de kozijnen en met name de onderste twee 
lagen zijn nog redelijk. Slecht onderhoud heeft deze 
vermoedelijk goed grenenhouten onderdelen zwaar 
belast. Het voegwerk is plaatselijk verdwenen en 
moet worden hersteld. Verder is een groot oppervlak 
van het voegwerk geschikt om te worden behouden. 
Slechte afwatering van het dak en mogelijk het 
ontbreken van hemelwaterafvoeren heeft het muur- 
en houtwerk op de uitwendige hoek belast. Dit heeft 
geleid tot spanningen en scheuren in het muurwerk.

9. Gebouw 9

Gebouw is niet geschouwd.

10. magazijn (vermoedelijk)

Gebouw is niet geschouwd.

11. Garenmagazijn

Dit gebouwdeel, eigenlijk alleen een overkapping, is in 
een redelijke staat. Dat geldt voor het muurwerk (met 
bouwsporen) en het dak.

8. Gevelaanzicht8. Gevelaanzicht van het magazijn. 11. Garenmagazijn.
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12. Gebouw 12

In deze gebouwgevels zijn de contouren van de 
zaagtanddaken nog zichtbaar. De gevels zijn 
in een redelijke tot slechte staat en vertonen 
veel bouwsporen van oude muuropeningen en 
gootaansluitingen. Delen van de dakranden zijn 
nog aanwezig en zijn van een slechte kwaliteit . De 
zuidelijke gevel met een opbouw van een latere datum 
is slecht te noemen door vele slechte aansluitingen/
aanhelingen en aanpassingen.

13. Bergloods

Dit gebouw is een overkapping met een zeer slechte 
staat. Slechts de gietijzeren kolommen en delen van 
de houtconstructies zijn nog redelijk. De daken zijn 
vermoedelijk asbesthoudend.

12. Gevel met contouren van de sheddaken. 12. Zuidgevel.

13. Detail gietijzeren kolom13. Bergloods achter op het terrein.
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14. Schoorsteen

Het metselwerk is in goede staat, hogerop is 
het aangetast door eroderend voegwerk. De 
schoorsteenkop vertoont loszittend voegwerk en 
gescheurde stenen. De klimijzers vragen een nadere 
inspectie.

15. ketelhuis

De gevels van dit gebouw zijn voorzien van vele 
ijzerwaren wat muurschade oplevert. De gevel op 
het zuidwesten wordt thermisch zwaar belast en 
hierdoor zijn hoogstwaarschijnlijk scheuren ontstaan. 
Ook de kopgevel aan de noordzijde is op plaatsen 
fors gescheurd. In deze gevel zijn veel installaties 
doorgevoerd met vervolgschade van dien.

16. Accu- en pompgebouw

Het muurwerk van dit gebouw is in een redelijk tot 
goede staat met uitzondering van de uitwendige 
hoek op het zuidoosten. Hier zijn verticale scheuren 
zichtbaar. Onduidelijk is waarom een beplating is 
aangebracht. De noordgevel inclusief de kozijnen is 
eveneens in een redelijke tot goede staat.

17. Timmerwinkel, onderhoudsdienst, administratie 
en magazijn

Gebouw is niet geschouwd.

15. Gevelaanzicht van het ketelhuis met links de zijgevel van het accu- en pompgebouw.

14. Metselwerk goed, hogerop aangetast door eroderend 
voegwerk.

14. De schoorsteenkop vertoont loszittend voegwerk en 
gescheurde stenen, de klimijzers vragen een nadere inspectie.

15. Vervolgschade van de doorgevoerde installaties door de gevel.

16. Gevelaanzicht van het accu- en pompgebouw.
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Het landschap, de textielindustrie en de ontwikkeling 
van Goirle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
zoals te lezen in voorgaande hoofdstukken.
De posities en uitstraling van de fabriekscomplexen  
voor het dorp zijn onderdeel van het DNA van Goirle. 
Middels het transformatiekader verankeren we dit 
DNA in de nieuwe ontwikkelingen.  

In dit hoofdstuk beschrijven we welke stenen 
belangrijk zijn voor de stoffelijke verbinding met de 
verhalen om daarmee het DNA voeden. Dit vormt 
belangrijke input voor het transformatiekader. Het 
betekent wel dat er afwijkingen kunnen zijn ten 
opzichte van de rapporten BAAC.
We onderscheiden als eerste de schoorstenen 
en hoofdkantoren, daarna de afzonderlijke twee 

fabriekscomplexen. Daarbij beschouwen we de 
uitstraling vanuit en naar het landschap en vanuit en 
naar het dorp. 

6.1 Schoorstenen

De schoorstenen maken al meer dan 100 jaar de 
fabriekscomplexen zichtbaar in het landschap. Zij 
wezen samen met de kerktoren de weg als je vanuit 
de omringende dorpen naar Goirle reed. Nog steeds 
zijn ze zichtbaar als je vanuit het zuiden Goirle 
benaderd.
Overigens zijn ze vaak verplaatst vanuit functioneel 
oogpunt, bij verbouwingen of het plaatsen van nieuwe 
hallen. 

Hoofdstuk  6: Verhalen en symbolen

foto vanaf de Molendijk met zicht op de gebouwen en schoorsteen 
van Van Puijenbroek. - Bron: Google maps

foto vanuit het beekdal met zicht op de schoorsteen Van Besouw. 
- Bron: Google maps

De kerkstraat met op de achtergrond de hoge schoorsteen van 
Van Besouw 1920. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

Helemaal links de watermolen met rechts het Molenwiel en op 
de achtergrond Van Puijenbroek 1910. - Bron: fotoboek Een eeuw 
Goirle

foto vanaf de kerktoren met de kerkstraat. Links zie je de molen en rechts de fabriekstoren van Van Enschot en daarachter de 
schoorsteen en sheddaken van Van Besouw 1900. - Bron: fotoboek Een eeuw Goirle

foto vanuit de Molendijk. Links zie je de gebouwen van Van Puijenbroek aan het open beekdal. Rechts de gebouwen en schoorsteen van 
Van Besouw achter de coulissen van bomen. - Bron: Google maps
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6.2 Vormgeving van beide kantoren
Beide fabrieksdirecteuren hebben besloten om aan de 
weg een imposant kantoorgebouw neer te zetten. Niet 
terugliggend op een centrale plek in de fabriek, maar 
excentrisch en direct tegenover de woonbebouwing 
van Goirle, met het doel een duidelijk adres te creëren 
en zichtbaar te zijn. Besouw ging zelfs zo ver om 
een deel van de productie achter een zelfde met 
veel oog voor allure en status vormgegeven gevel te 
situeren om het complex nog indrukwekkender te 
maken. Streng ritme en een zware lijst bij Besouw, 
grote gedetailleerdheid bij Van Puijenbroek, waarbij 
bij Van Puijenbroek ook de vanaf de straat zichtbare 
delen van de fabriek architectonisch zorgvuldig zijn 
vormgegeven en daarmee het beeld ondersteunen.

Zorgvuldig ontworpen overgang tussen fabriekshuisje en de gevel 
van het hoofdkantoor.

foto uit 1929. Je ziet de schoorsteen nog op een andere plek staan. 
ook zie je de letters op het dak en de lage hal naast het oude 
hoofdkantoor op de hoek. - Bron: Regionaal Archief Tilburg

Gevel van het hoofdkantoor Van Besouw aan de kerkstraat. De gevel buigt mee met de knik van de straat.

Zorgvuldig ontworpen kozijnen met lateien in het hoofdkantoor 
van Van Puijenbroek.

Gevel van het hoofdkantoor Van Puijenbroek aan de Bergstraat met de rijk gedecoreerde ramen en voordeur.
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6.3 Van Puijenbroek

Sheddaken aan de Bergstraat
De fabriek van Van Puijenbroek bepaalt aan de 
Bergstraat, een belangrijke ontsluitingsweg 
van Goirle, sterk het beeld. Niet alleen met het 
hoofdkantoor dat direct langs de weg staat, maar 
juist ook met de sheddaken met beeldbepalende 
rosetraampjes, die dieper op het terrein liggen. 

Dakvormen
De verschillende dakkappen, ontworpen vanuit 
functionaliteit zijn met hun dakvormen opvallend 
zichtbaar vanuit het landschap. 

Watermolenstraat. 
Intimiteit van deze straat wordt bepaald door de 
klinkerbestrating, hoge bomen, de tuinmuur en de 
hoge fabrieksbebouwing. De straat maakt een bocht, 
versmalt door de hoge gebouwen om vervolgens uit te 
komen in de weidsheid van het landschap.

fabrieksplein
Op het fabrieksplein komt de geschiedenis van de 
fabriek tot leven. De volumes aan elkaar gebouwd 
met verschillende hoogtes, details, ramen en 
dakvormen, allen puur vanuit functionaliteit ontstaan 
maken een waardevol ensemble.

De poort bij Van Besouw tussen transformatorhuisje en hoofdkantoor. Vanuit de poort leidt de fabrieksstraat tot aan de schoorsteen.Vanuit de watermolenstraat ervaar je een intieme ruimte tussen 
de tuinmuur van Huize Anna, het groen en de hoge gevels van Van 
Puijenbroek. 

Aan het beekdal is een collage van vormen ontstaan door de uit 
functie ontstane dakkappen en vormen.

fabrieksplein van Van Puijenbroek. Een collage van hoogtes, 
daken, steenkleur en details.

De sheddaken met rosetramen en opvallend ritme van daken, 
goten en hemelwaterafvoeren.

Vanuit de Bergstraat ervaar je sterk de sheddaken met de mooie roset-ramen van Van Puijenbroek. - Bron: Google maps
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6.4 Van Besouw

Poort fabriek
De poort van de fabriek wordt gevormd door het 
ensemble van het transformatorhuisje met het 
hoofdgebouw. De arbeiders liepen hier naar binnen en 
buiten.

fabrieksstraat
De fabrieksstraat wordt gekenmerkt door een smal 
profiel, hoge metselwerk gevels met daarachter het, 
zicht op de schoorsteen en de hoge bomen.

Bomen begrenzen de fabriek
Bomen zijn altijd de natuurlijke begrenzing geweest 
van het terrein van Besouw en het landschap. 
De bomen dienden ook als bescherming tegen 
slagregens. 

Ruimte voor bomen en het landschap
Langs de Beekse Dijk is altijd ruimte gebleven voor 
bomen en groen gevormd door de groenstrook langs 
het fietspad. Dit is de plek waar het Beekdal vrijwel tot 
aan de Kerkstraat doorloopt. 

Hoofdkantoor met toegang tot de fabriek.

Het transformatorhuisje met kenmerkende ronde ramen.Hier is goed de poort zichtbaar tussen het transformatorhuisje en het hoofdkantoor. De achterzijde van het transformatorhuisje is geheel 
bekleed met beplanting.

De fabriek wordt door een hoge bomenrij geheel aan het zicht 
onttrokken. Alleen de schoorsteen komt er bovenuit.

op de T-splitsing van Beekse Dijk, Abcovenseweg en kerkstraat 
ervaar je hoe dicht je bij het Beekdal bent. Door het ruime profiel, 
de bomen en het fietspad loopt het Beekdal tot op de kruising. 

Zicht vanuit de Groenweg op het hoofdkantoor 1975. - Bron: 
Collectie Regionaal Archief Tilburg
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Maquettefoto van de huidige situatie

Het transformatiekader bestaat uit een interpretatie 
van de cultuurhistorische waarden. Deze worden 
geïnterpreteerd en vertaald naar potenties in de 
brede samenhang van het object, ensemble of 
gebied als geheel. Het transformatiepotentieel 
wordt onderbouwd door te refereren aan de 
cultuurhistorische waardestelling en het historisch 
onderzoek.
Het transformatiepotentieel wordt uitgedrukt in drie 
gradaties. Bron: leidraad transformatiekader versie 1.4 10-02-
1017 Pilot ErfgoedfabriekTechnische Universiteit Delft  

HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Hoog transformatiepotentieel biedt mogelijkheden 
voor ontwikkeling door middel van interventie, 
transformatie, herontwerp of reconstructie. Er zal 
in deze zones of bij deze onderdelen voornamelijk 
sprake zijn van indifferente waarde. Een hoog 
transformatiepotentieel betekent dus dat er 
veranderingen kunnen plaatsvinden omdat de 
oorspronkelijke karakteristieken al zijn aangetast 
of verdwenen, of dat de cultuurhistorische waarden 
niet of niet meer aanwezig zijn in het betreffende 
(onder)deel. Dit kan dus duiden op speelruimte 
om verdere vernieuwing mogelijk te maken maar 
evenzeer op de mogelijkheid om de oorspronkelijke 
toestand in meer- of mindere mate te reconstrueren. 
Hierover moet het transformatiekader per aspect 
duidelijkheid verstrekken door aan te geven in welke 
oplossingsrichting gedacht moet worden. 
Hoog transformatiepotentieel wordt op de kaart met 
de kleur groen aangegeven.

BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Beperkt transformatiepotentieel betreft zones of 
onderdelen waar sprake is van positieve of hoge 
waarde, die door interventie of transformatie 
onder druk zou kunnen komen te staan. Het 
behoud en/of de restauratie van deze zones 
en onderdelen zal een grote bijdrage (blijven) 
leveren aan de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw en moet worden nagestreefd. Interventie, 
transformatie, herontwerp of reconstructie wordt 
hier niet op voorhand uitgesloten maar alleen indien 
zwaarwegende argumenten de noodzaak hiertoe 
aannemelijk maken en indien ze in redelijkheid 

realiseerbaar zijn met instandhouding van de 
essentiële kwaliteiten. 
Beperkt transformatiepotentieel wordt op de kaart 
met de kleur rood aangegeven.

GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Gemengd transformatiepotentieel geldt voor 
‘gemengde’ zones, waar gaafheid dermate is 
aangetast dat behoud en/of restauratie minder 
vanzelfsprekend is maar wel tot de mogelijkheden 
behoort. Hierin zijn aanpassingen bespreekbaar 
mits de redelijke noodzaak hiertoe aanwezig is en de 
ingreep past binnen de kaders zoals die bij de diverse 
aspecten zijn geschetst. Gemengde zones kunnen 
ook zones zijn waar ‘hoog’ en beperkt’ door elkaar 
lopen, bijvoorbeeld ruimten die zelf waardevol zijn 
maar de afwerkingen ervan niet. Deze worden op de 
tekeningen ook aangegeven als ‘gemengd’. Ook de 
kwalificatie ‘gemengd transformatiepotentieel’ vereist 
dus een korte toelichting in welke richting gedacht 
kan worden. 
Gemengd transformatiepotentieel wordt op de kaart 
met de kleur oranje aangegeven.

transformatiepotentieel
Het transformatiepotentieel is inzichtelijk gemaakt op 
vier niveaus. Middels lijnen voor gevels en stedelijke 
structuren en middels ruimten voor gebouwmassa 
en stedelijke ruimte. Door middel van toelichtende 
teksten wordt het enigszins abstracte karakter van de 
kaarten meer inzichtelijk gemaakt. 

Hoofdstuk  7: transformatiepotentieel
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7.1 Waardekaart BAAC

Op de waardekaart BAAC is aangegeven welke 
van de onderzochte gebouwen als waardevol zijn 
aangemerkt en een voldoende (>6) als score hebben.

Van Besouw
Binnen het fabriekscomplex van Van Besouw heeft 
BAAC de volgende gebouwen gewaardeerd met een 6 
of hoger:

1. Portiersloge en installatieruimte: 6,7
2. Kantoor: 7,2
7. Weverij: 6,0
14. Schoorsteen: 6,7
16. Accu- en pompgebouw: 6,0

Van Puijenbroek
Binnen het fabriekscomplex van Van Puijenbroek 
heeft BAAC de volgende gebouwen gewaardeerd met 
een 6 of hoger:

I. Ververij kantoor: 7,1
II. Gebouw II: 6,8
III. Schoorsteen: 9,1
V. Machinekamer: 8,5
VI. Weverij: 6,3
VII. Weverij: 6,5
IX. Kantoorgebouw: 8,8
X. Magazijn: 6,3
XVII.  Kantoor, grondstoffenmagazijn: 6,0

Deelgebied A, schaal 1:2.000

Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

IX

VII

VI
VI

X

I

V

III

XVII

2

7

16

14

1

II

Waardering BAAC

Niet behoudenswaardig

Rijksmonument

Behoudenswaardig

Waardekaart BAAC, schaal 1:2.000
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Van Puijenbroek, schaal 1:2.000

Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

IX

VII

VI
VI

X

I

V

III

XVII

2

7

16

14

1

II

Waardering BAAC

Niet behoudenswaardig

Rijksmonument

Behoudenswaardig



TRANSfoRMATIEkADER

48

Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

A1

A3

A2

A5

A4

A7
A7

A6

Transformatie-
potentieel

Gevels

Hoog

Gemengd

Beperkt

A Aanduiding
gevels

7.A Gevels

Op de waardekaart gevels staan (delen) van gevels van 
gebouwen aangemerkt.

A1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Zowel het hoofdkantoor als het 
transformatorhuisje zijn positief beoordeeld 
door BAAC; combinatie met bijbehorende 
bouwvolumes behouden. Referentie aan entree 
van het fabriekscomplex. 

A2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Bij transformatie van de straatgevels moeten 
ze worden vervangen door een wand met 
vergelijkbare typologie; opgebouwd uit verticale 
elementen, aaneengesloten, dezelfde hoogte en 
met knik.  

A3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij versterken van de entree van de 
industriestraat is behoud, dan wel analoge 
nieuwbouw aan te bevelen. 

A4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Gemetselde tuinmuur van de tuin van Huize 
Anna; pleinwand, refererend aan het ‘geheim’ 
van het park. 

A5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Behoud van gevels van 1e fabriekscomplex 
van belang. De volumes erachter ook, maar 
ook denkbaar dat ze getransformeerd kunnen 
worden. 

A6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Sheddaken zijn beeldbepalend voor de wand 
aan de openbare weg. Bij transformatie als 
‘stijlelement’ overwegen terug te laten komen.

A7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Karakteristieke kopgevels grenzend aan het 
landschap. Bij nieuwbouw overwegen of een 
verwijzing naar deze vorm mogelijk is of 
bijvoorbeeld een markant gevormde kopgevel 
plaatsen, zichtbaar vanuit het landschap. 

Waardekaart gevels, schaal 1:2.000
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

A1

A3

A2

A5

A4

A7
A7

A6

Transformatie-
potentieel

Gevels

Hoog

Gemengd

Beperkt

A Aanduiding
gevels
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

B1

B2
B3

B4

B4

B4

B4

B7

B5
B6

B8

B9

B9B9

B12

B13

B13

B13

B13

B13

B10

B11

Transformatie-
potentieel

Bouwmassa

Hoog

Gemengd

Beperkt

B Aanduiding
bouwmassa

7.B Bouwmassa
Op de waardekaart bouwmassa staan (delen) van 
gebouwen aangemerkt.

B1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Behoud bouwvolume in verband met 
positionering en functie als entree poort. Maar 
ook vanwege de relatie met het gevelbehoud 
van het hoofdkantoor. 

B2. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Zie B1. 

B3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Bij transformatie van het bouwvolume, 
programma, stramien en gevelopeningen 
aanpassen aan karakteristieke straat wand. 

B4. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

De betreffende bouwvolumes kunnen gesloopt 
worden. Zie verder C2 

B5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Ketelhuis als casco behouden. Inrichting met 
machineonderdelen kan verdwijnen, echter in 
overeenstemming met toekomstige functie is 
selectief behoud aan te bevelen. 

B6. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Schoorsteen handhaven. 

B7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Hergebruik van de gietijzeren kolommen aan te 
bevelen. 

B8. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Rijksmonument, behouden. Geschikte functie 
zoeken. 

B9. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Gevels en gebouw structuur behoudenswaardig: 
Het heeft bij geschikt gebruik of functie 
voorkeur deze volumes te behouden. Daarbij 
heeft met name het voormalige hoofdkantoor 
een behoudenswaardig interieur.

B10. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De ververij is als volume positief gewaardeerd 
bij BAAC. Er zijn nauwelijks mogelijkheden 
tot hergebruik wegens volume, doorsnede en 
stramien. Dit is wel mogelijk bij B11. . 

B11. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Hoewel jonger van datum, kan dit volume de 
herinnering aan de loodsen zichtbaar maken. 
Het magazijn proberen her te gebruiken: 
woningbouw is zeer wel denkbaar . 

B12. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Hoewel positief beoordeeld door BAAC zijn 
er geen mogelijkheden tot transformatie. Dit 
vanwege hybride oude en nieuwe delen, een 
krappe maat om de constructie te vervangen 
en het volume past moeilijk bij het toekomstige 
programma.

B13. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Geen behoudenswaardige bouwdelen.

Waardekaart bouwmassa, schaal 1:2.000
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

B1

B2
B3

B4

B4

B4

B4

B7

B5
B6

B8

B9
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Bergstraat

Van Puijenbroek

Huize Anna St. Elisabeth

Van Enschot

Van Besouw

St. Jan

C1 C3

C3

C1C2 C2

C4

C5

C4

C4

C7

C7

C7

C6

C6

C6

C6

C6
C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

Transformatie-
potentieel

Stedelijke structuur

Hoog

Gemengd

Beperkt

Aanduiding
stedelijke str.

C

7.C Stedelijke structuur 
Op de waardekaart stedelijke structuur staan lijnen 
en massa’s, die stedelijke structuren duiden. Het zijn 
geen ontwerplijnen of straten, maar structuren.

C1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

De industriestraat is een belangrijk 
stedenbouwkundig element met een Beperkt 
transformatiepotentieel. Bij transformatie is 
aan te bevelen om in samenhang met de te 
handhaven gebouwen een vergelijkbaar profiel 
met karakteristieke elementen te realiseren, 
zoals verspringende rooilijnen, bouwhoogtes en 
materialen. 
 

C2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Het fabriekscomplex van Van Besouw is langs 
noord-zuid lijnen ontstaan en gegroeid. Bij een 
verdere uitwerking van het ontwerp kan deze 
noord-zuid structuur een mogelijke inspiratie 
zijn. 

C3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Het is aan te bevelen om aan de oost- en 
zuidzijde de randzone van het plangebied een 
groen karakter te geven. 

C4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

De oorspronkelijke doorgaande routes hebben 
een beperkt transformatiepotentieel. Deze 
juist versterken, zorgvuldige reconstructie is 
wenselijk. 

C5. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het volume van Thebe Elisabeth geeft duidelijke 
grenzen aan de zichtlijnen en geeft richting aan 
de Bergstraat. Bij transformatie is het wenselijk 
zorgvuldig om te gaan met deze heldere 
begrenzingen voor de openbare ruimte. Naar 
het Beekdal toe is het transformatiepotentieel 
hoog.

C6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het is wenselijk om bij toekomstige 
verkavelingen rekening te houden met de oude 
verbindingen en verkavelingsrichtingen, zoals 
de subtiele verdraaiing t.p.v. het hoofdkantoor 
en voormalige garage. 

C7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij transformatie is het ook denkbaar om de 
negatieve ruimte, de fabriekspleintjes of patio’s 
tussen de hallen, als stedenbouwkundig thema 
op te nemen. 

Waardekaart stedelijke structuur, schaal 1:2.000
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7.D Stedelijke ruimte
Op de waardekaart landschap staan ruimtes 
aangeduid.

D1. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Fabrieksstraat heeft als ruimte een beperkt 
transformatiepotentieel. Toekomstige 
verkavelingen dienen overeenkomstig te zijn 
met huidige uitstraling, zoals verspringende 
rooilijnen, industrieel karakter en harde 
grenzen tussen openbare ruimte en gevels. 

D2. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De structuur van de secundaire Fabrieksstraat 
kan een inspiratie zijn om in het nieuwe 
stedebouwkundige ontwerp als ruimte terug te 
brengen. Dit hoeft niet op exact dezelfde locatie.  

D3. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De tuin van Huize Anna is zeer waardevol, 
maar heeft groot onderhoud nodig. Daarbij 
waardevolle kenmerken in acht nemen. Met 
name het voormalige Molenwiel is daarbij 
belangrijk als herinnering aan de oude 
Watermolen. 

D4. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL

Zie D3. 

D5. BEPERkT TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het oude fabrieksplein is als stedelijke ruimte 
van belang en laat aan Goirle haar rijke 
verleden zien.  

D6. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Het plein aan de Bergstraat geeft zicht op 
de opvallende sheddaken. In dat opzicht 
geeft het nu zicht op de rijke historie van Van 
Puijenbroek. Bij transformatie zorgvuldig 
inpassen van richtingen en gevels langs deze 
belangrijke ontsluitingsroute van Goirle. 

D7. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

De ruimte die is ontstaan tussen de bocht 
van de muur, de weg, de hoge gevels van de 
spoelerij/wasserij en de hoge bomen is intiem.  
Bij transformatie deze intimiteit behouden. 

D8. GEMENGD TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL 

Bij transformeren van deze ruimte rekening 
houden met het groene en open karakter van 
het Beekdal. 

D9. HooG TRANSfoRMATIEPoTENTIEEL  

Deze dijk heeft een hoog 
transformatiepotentieel. Behoud is niet nodig.

Waardekaart stedelijke ruimte, schaal 1:2.000
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7.2 functioneel potentieel

Onderzocht is voor welke functie de gebouwen 
geschikt zouden kunnen zijn. In relatie tot het 
transformatiekader betekent dit dat deze analyse 
ondersteunend kan zijn in het nadenken over 
mogelijke ingrepen en transformaties. Hiervoor is 
de ruimtevorm, de (potentiële) attractiviteit van het 
casco en de ligging bekeken. Voor veel functies, zoals 
kantoor, wonen en deels wonen en werken is contact 
met buiten noodzakelijk. De haalbaarheid van een 
dergelijke functie is alleen hoog als dit contact kan 
worden gemaakt, dus bijvoorbeeld door de sloop van 
een naastliggend bouwdeel of het creëren van patio’s 
door het slopen van een deel van een gebouw. 

Functioneel kijkend naar het complex tekenen zich 
clusters af, die in samenhang een bepaalde functie 

zouden kunnen faciliteren en daarmee samen een 
groter potentieel in zich hebben dan wanneer je de 
gebouwen onafhankelijk van elkaar bekijkt.

Van Puijenbroek
Kijkend naar de gebouwen van het complex van 
Van Puijenbroek valt op dat het kantoorgebouw 
zich zonder meer leent voor een kantoorfunctie. 
De gebouwen rond de schoorsteen lenen zich door 
hun vaak interessante opbouw en de onderlinge 
samenhang voor horeca. Voor het gebouw VI, de grote 
hal met zaagtandgevel, is een potentiële functie in 
de huidige omvang moeilijk voorstelbaar. Vrijwel alle 
functies vragen om meer lucht en licht en daarmee 
een zware ingreep in het gebouw. Het gebouw in 
zijn huidige omvang lijkt het meest geschikt voor 
bedrijvigheid (waarvoor het destijds ook gebouwd is), 
opslag of gedeeltes voor een museale functie.
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Ia + o + + Kantoordeel. Zonder veel aanpassing lijkt het goed her te gebruiken

Ib o o + +
Ververijdeel maat is aan de kleine kant voor wonen, de zolder heeft geen borstwering en 
lijkt minder bruikbaar. Lengte/diepte verhouding lijkt ongunstig voor gebruik. Openen gevels 
noodzakelijk en daarvoor moet gebouw vrij(er) komen te staan

II o + + + Ruimtelijk lijkt het een goed te gebruiken ruimte. Openen van de gevels onontkoombaar voor 
andere functie dan Horeca of museaal

III + + Schoorsteen heeft vooral symbolische waarde. Kan mogelijk functie behouden

V + Als uitgegaan wordt van het behoud van de machine is een andere functie dan museaal 
moeilijk denkbaar

VI o o +

Hierbij moet worden uitgegaan van het voor een groot deel slopen van het gebouw en het 
maken van patio’s voor de woonfunctie. Daarbij maakt de  karakteristieke zaagtandgevel 
het gebouw aantrekkelijk als potentieel woongebouw. Onder “overig” kan worden verstaan 
opslag, bedrijvigheid en andere functies die grote oppervlakten nodig hebben

VII o o + +
Door de ruimtevorm goed te gebruiken voor horeca. Wonen of atelierwoning zou ook mogelijk 
kunnen zijn. De laatste functies zijn alleen mogelijk als gebouw vrij(er) is komen te staan. 
Door nog aanwezige sporen van functie ook museaal in te zetten

IX o + o + o Goed her te gebruiken gebouw, waarbij het wenselijk zou zijn om het monumentale interieur 
in te zetten als uitgangspunt voor zowel functie als ontwerp

X + o + o
Door de indeling en de gevelopeningen is een woonfunctie of atelierwoningen/ 
appartementen goed denkbaar. Ook kleinschalig hotel is voorstelbaar. De woonfunctie is pas 
voorstelbaar als het gebouw (wat) vrij(er) staat

XVII + Ruimtevorm is niet aantrekkelijk. Vóór wonen en achter werken zou wellicht een 
mogelijkheid kunnen zijn.

+   Zeer geschikt
o   Geschikt

functioneel potentieel gebouwen van Van Puijenbroek. Maquette bestaande situatie Van Puijenbroek.
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Clusters Van Puijenbroek 
Bij de analyse van de mogelijke functies waarvoor de 
gebouwen zouden kunnen worden ingezet, tekenen 
zich clusters af van gebouwen met een zelfde 
functioneel potentieel. Dit zijn rond de schoorsteen de 

gebouwen die zich lenen voor horeca en de gebouwen 
rond het huidige kantoorgebouw voor een kantoor of 
hotelfunctie. 
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A: I, II, III, IV, V,  XII, XIII + + Samenhangend aantrekkelijk ensemble waarin het DNA van het complex 
zich het beste toont. In samenhang aantrekkelijke horeca locatie

B: VII, VIII, IX, XIV + + o In samenhang in te zetten als kantoorlocatie, verzamelgebouw, of als 
hotel met zaalfunctie

functioneel potentieel clusters Van Puijenbroek +   Zeer geschikt
o   Geschikt

Clusters functioneel potentieel Van Puijenbroek, schaal 1:2.000.
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Van Besouw
Net als bij Van Puijenbroek lijkt het kantoorgebouw 
van Besouw zonder veel moeite als kantoorgebouw 
her te gebruiken. Ook woningbouw is zeer wel 
denkbaar. De weverij, gebouw 7 is grotendeels 
ingesloten (geweest) en heeft alleen daglicht door 
de sheddaken. Hierdoor is het moeilijk zonder 
grote aanpassingen geschikt te maken voor een 
andere functie dan horeca of museaal. Gebouw 16 
lijkt geschikt om voor een woon-werkfunctie her te 
bestemmen.
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1 + o Portiersloge, goed her te gebruiken als klein kantoor, kiosk oid

2 o + o o
Kantoorgebouw, goed her te gebruiken als kantoorgebouw. Met grotere aanpassingen of 
nieuwbouw met vergelijkbare stijlemelementen echter ook geschikt voor wonen evt in 
combinatie met werken of voor horeca bijvoorbeeld een klein hotel.

7 o o + + o
Gebouw is alleen geschikt voor functies die geen uitzicht vragen maar wel licht nodig hebben 
zoals horeca of een museale functie. Aanpassen aan een andere, bijvoorbeeld woonfunctie 
zal grote ingrepen vergen.

14 o Schoorsteen heeft vooral symbolische waarde.

16 o + + + o Goed her te gebruiken gebouw dat zich goed leent voor horeca, kantoor of woon/werk 
combinatie

functioneel potentieel gebouwen van Van Besouw. +   Zeer geschikt
o   Geschikt

Maquette bestaande situatie Van Besouw.
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Clusters Van Besouw
Het enige cluster dat herkenbaar is binnen de 
beschreven gebouwen is het cluster gevormd door het 
kantoorgebouw en de portiersloge. Samen vormen 
deze twee gebouwen de poort tot het gebied.
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C: 1, 2 + + o Ter weerszijde van de toegang tot het gebied, mogelijk in samenhang te 
ontwikkelen.

functioneel potentieel clusters Van Besouw

Clusters functioneel potentieel Van Besouw, schaal 1:2.000.

+   Zeer geschikt
o   Geschikt
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7.3 Totaalkaart

In de totaalkaart komen alle dimensies van het 
Transformatiekader bij elkaar: lijnen en ruimten, 
massa’s en gevels. De superpositie van de 
verschillende lagen levert een fascinerend beeld op 
van aandachtspunten en ontwikkelmogelijkheden. 
Het strekt tot aanbeveling het tranformatiepotentieel 
verder uit te diepen door middel van ontwerpend 
onderzoek.

Totaalkaart transformatiekader, schaal 1:2.000
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Bijlage 1: Discussie workshop Transformatiekader 29 mei 2017



Discussie workshop 29 mei 2017

Deelnemers:
•	 Martijn Niehof (KuiperCompagnons)      
•	 Eugène de Groot (Provincie Noord-Brabant)
•	 Frederick Pienaar (Provincie Noord-Brabant)   
•	 Wim Haarmann (Provincie Noord-Brabant)   
•	 Frans Beurskens (Gemeente Goirle)     
•	 Peter Savelberg (TristateCity)
•	 Pascal Bonet (Leystromen)          
•	 Jan Voesenek (NBU)      
•	 Jan-Kees Fait (NBU)
•	 Pierre Maas (Rothuizen)
•	 Erik Jan Brans (Rothuizen)
•	 Eefje Rikhof (Rothuizen)

3 matrixen:
- Fabriek Van Besouw
- Fabriek Van Puijenbroek
- Zuidrand Goirle (volgens visie KuiperCompagnons)
De matrixen bestaan uit de volgende onderwerpen: 
•	 Omgeving
•	 Verhaal
•	 Locatie
•	 Structuur
•	 Plattegrond
•	 Huid
•	 Installaties 
•	 Stuff (inrichting, beelden etc)
•	 Sociaal

De onderwerpen worden gewaardeerd op:
•	 Leeftijd
•	 Historie
•	 Mooi
•	 Monumentaal
•	 Gebruik
•	 Nieuw
•	 Conflicten
•	 Symboliek/nostalgie
•	 Waarde

Aan de hand van de gemarkeerde vakjes in de matrix 
benoemd een ieder de voor hem of haar belangrijke 
zaken. Die soms rood, oranje of juist groen zijn. 

1. Frederick Pienaar (Provincie Noord-Brabant)
Mooi: Groene vingers tot in het gebied
Rood/oranje: Aansluiting pleinen en tuin Huize Anna 
incl. watermolen 
Rood: Van Puijenbroek: Restauratie sheddaken
Rood: fabrieksstraat Van Besouw incl toren. Toegang 
en poort . 
Oranje: Verhaal – monumentaal, vroegere 
verkavelingspatroon Van Besouw
Rood: Harde rand zijkant Beek
Rood: Wandvorming Fabrieksstraat (er blijft weinig 
over bij alleen de groene gebouwen)
Rood: Toegangspoort
Nieuwe installatie - doorontwikkeling: Houtsnipper 
Biomassa Centrale

2. Erik Jan Brans (Rothuizen architecten)
Rood: Conflict tussen gesloten massa met licht van 
boven – woonprogramma
Rood: Huid schoorsteen Van Puijenbroek
Bijzonder object: Stoommachine van Van Puijenbroek
Rood: kantoorgevel  en schoorsteen Van besouw
Oranje: Poort Van Besouw
Rood: Van Puijenbroek, huid Straatgevel gebouw VI 
(zaagtand)

3. Eugène de Groot (Provincie Noord-Brabant)
Zichtbaar maken textielfabrieken
Beide schoorstenen (Van Besouw kan ook 
verplaatsen) 
Schoorsteen van Van Puijenbroek – ruimtelijkheid 
fabriekscomplex
Verhaal: Schoonheid van het landschap.
Groen/oranje: wand Structuur straat Besouw . 
Kantoor mag juist weg.
Verbinding buitengebied
Rood: Uitstraling pad in combinatie met muur: 
Kinderkopjes en muur + groen. Zeer speciale plek. 
Muur alleen eerste stuk metselwerk, daarna beton.
Let op ‘spanning’ verbinding tuin en fabriekscomplex, 
geheimzinnig: ‘Verborgen tuin’
Leij = grens tussen wonen en leisure

4. Peter Savelberg (TristateCity – Van 
Puijenbroek)
Rood: Monumentaal verhaal: Van Ketelhuis en 

schoorstenen tot het gevelbeeld van het hoofdkantoor 
vertelt het gehele verhaal van de Textielfabriek. Dit 
gehele verhaal laten ervaren. (met aanvulling van de 
4e dimensie: ketelhuis Virtual Reality
Rood: Plein is uniek en speciaal met combinatie van 
tuin en muur
Groen: Productiegebouwen niet uniek in Brabant (en 
versleten) 
Groen: lage gebruikswaarde hallen: Bouwkundige 
staat van sheddak: lek en staal nog net sterk genoeg
Rood: Oudste sheddak behouden in combinatie met 
kantoor
Oranje: programma, Start ups / horeca
Rood: Oude plaatje
Rood: Nieuwe recreatieve structuur: Groene vingers 
zeer waardevol en sympathiek voor huidige bewoners 
van Goirle
Rood: De Leij kan verlegd worden, maar er niet 
‘overheen’ 
Nieuwe installatie: Houtsnipper Biomassa Centrale

5. Jan Voesenek (NBU)
Historische gebouwen / verhaal: ‘vaag’
Twee belangrijke ondernemers: Van Puijenbroek 
meer body en karakter. Van Besouw verbonden met 
Goirle vanwege sociale aspect 
Kopgebouw = entree Fabrieksstraat
Oranje/Rood: Kopgebouw opentrekken – er doorheen 
voor iedereen. Verhaal goed vertellen – (wand is 
lastig) 
Oranje: stuff/accessoires goed gebruiken. Veel goede 
dingen in te passen in straatbeeld als pagode of in het 
vlak: ‘vakwerkspanten’, kolommetjes
Torens = symbool makers
Oranje: structuur behouden is lastig ivm technische 
kwaliteit.

6. Pascal Bonet (Leystromen)
Groen: gebied ingericht op de toekomst en de 
kwaliteit ervan zichtbaar maken
Rood : Totaal Gebied: waarde Overgang dorp/natuur
Rood: Van Besouw, Schoorsteen en constructie
Oranje: herkenbaarheid oude gebruik
Rood: Fabrieksstraat vertalen – detaillering
Groene lopers zijn een middel om verbinding te 
maken. Wat vraagt de toekomst?

Rood: De sheddaken van Puijenbroek zijn van grote 
betekenis voor Goirle. De rijen geven met hun 
a-typische vorm ‘de fabriek’ weer.

7. Wim Haarmann (Provincie Noord-Brabant)
Het verhaal van Goirle is een onderdeel van het 
belang van de industrialisatie voor Brabant
Oranje: Essentieel omvang van het complex zichtbaar 
maken (net als kloosters)
Oranje: 3 gevelstructuren aan de Zuidrand
Rood: Van Puijenbroek: Gevel zuidkant benutten (19)
Waardevol gebied: Geleding ‘groen pad’ met stedelijke 
structuur. Route en ontsluiting (voetgangers) 
interessant maken zodat je geleidt wordt. ‘Spannende 
woonstraat ontwerpen als toegang tot natuur’.
Rood: Waarde Huid: straatbeeld kantoor Bergstraat
Symboliek totaal: Stichting Steengoed kent symbolen

8. Frans Beurskens (gemeente Goirle)
Rood: Er is niets over van Van Enschot en dat moet 
met deze complexen niet gebeuren.
Van Besouw meest sociaal en veel huisvesting
De locatie en historie zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.
Rood: Symboliek huid/beeld = oud industrieverhaal
Fabrieksstraat – poort met stelcon platen. 
Rood: Transformatorhuisje Kerkstraat / 
Rood: Beekse Dijk groene driehoek met bomen zeer 
waardevol
Rood: Gebruiken installaties: Ensemble energie-
eenheid bij Van Puijenbroek waardevol
Groen: Structuur gebruiken – alleen structuur niet zo 
interessant. Wel hoofdlijnen.
Rood: Omgeving mooi – grenzen aan natuurgebied 
+ Centrum. Het verhaal van de industrie en 
de omgeving creëren draagvlak voor nieuwe 
ontwikkeling.
Rood: Structuur/historie: entreegebied poort terug 
laten komen met gebouw en transformatorhuis.

9. Martijn  Niehof (KuiperCompagnons)
BAAC – verhalen zijn uniek voor deze plek. 
Oranje: Bijzonder verhaal: ensemble van stadia 
fabriek, energie, stoommachine Watermolenstraat.
Rood: Van Besouw Sociaal- en maatschappelijke 
betekenis verhaal



Oranje: Beleven Tuin en rand naar beek.
Totaalgebied: symboliek: kleine geluksmomentjes en 
historie.
Totaalgebied: groen: Ruimte maken/laten voor andere 
opgaven. Ruimte maximale eruit halen.
Totaalgebied: oranje: symboliek verhaal van productie 
en landschap

10. Jan-Kees Fait (NBU)
Rood: Mooi: schoorsteen
Groen: Van Besouw Ketelhuis 16: discutabel. Goede 
staat, maar dissonant in woongebied
Oranje: Nummer 7 onhandig in visie. Plattegrond/
conflict. Hal is er eigenlijk niet.
Groen: Kantoorgebouw hoort niet echt bij de ‘fabriek’
Rood: gevel nr 2 en 3. Conflict tussen de huid – wand. 
Regels aan kavel/rooilijn geven bijvoorbeeld: 2 laags 
of kleiner kavel
Rood: poort/entree

11. Eefje Rikhof (Rothuizen)
Oranje: Wand met verticale geleding bepalend beeld 
voor de straat sinds jaren vijftig. 
Oranje: Sheddakenstructuur (richting) Van 
Puijenbroek
Rood: symboliek muur Watermolenstraat – 
afscherming tuin (geheimzinnig)
Totaalgebied: rood: symboliek hek en gevel = grens. 
Groen: Daarachter doet er niet toe.
Totaalgebied: Structuur landschap: verkavelingen tot 
aan de Leij.
Totaalgebied: groen: nieuw gebruik water als leisure

Discussie over  Reconstrueren van de wand aan de 
Kerkstraat t.p.v. bouwdeel II en III:
De wand is organisch gegroeid als onderdeel van de 
schaalvergroting jaren vijftig. We kunnen de huidige 
wand belangrijk maken, maar je zou ook de jaren 
dertig als moment kunnen pakken? En deze maat 
en schaal ‘reconstrueren’. Het kantoorgebouw als 
onderdeel van de fabriek was een typisch gevolg van 
de schaalvergroting. Met als onderdeel daarvan om 
meer uitstraling aan de fabriek te geven.
Conclusie: Vrijwel niemand omarmt het 
reconstrueren. De nieuwe ontwikkeling wordt gezien 
als een volgende stap in het bouwen aan Goirle. 

Daarmee wel in acht nemend om de essentie te 
behouden en met een eigentijdse invulling nieuwe 
dingen mee te kunnen doen. 
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Bijlage 6: Planningsoverzicht maatregelen in 
relatie tot de soorten en het voornemen 

Legenda



Wezel 2019 2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen takkenrillen (najaar 2020) 

Stappen rondom huidige 
verblijfplaats

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Ongeschikt maken huidige verblijfplaats 
– rooien vegetatie  
(voorjaar 2021 of najaar 2021) 

Kwetsbare periode marters
 (15 maart – 1 september) 

Gewone dwergvleermuis 2019 2020 2021 
Stappen rondom mitigatie 
vleermuisverblijfplaatsen

J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt 
No
v 

Dec 

De vleermuistoren wordt in 2019 
aangeboden 

Gewenningsperiode/ zwermen bij 
winterverblijfplaatsen 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
winterverblijfplaats 

Ongeschikt maken winterverblijf 

Aanbieden tijdelijke kasten (14 in 
totaal); voorjaar 2020 

Gewenningstijd 14 kasten 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
zomer- en paarverblijfplaats 

Verplaatsen in gebruik zijnde kasten 
(4 in totaal) 

Ongeschikt maken zomer- en 
paarverblijfplaatsen 

Sloop bebouwing 

Bouwrijp maken gebied (inclusief kap 
bomen, vegetatie weg en aanleg 
Moleneiland). 

Kap bomen (inactieve periode 
vleermuizen; buiten broedseizoen) 

Start bouwwerkzaamheden Rode 
ontwikkeling 

Bosbeekjuffer 2019 2020 2021 
Stappen nieuwe beekloop J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Graven en inrichten GBzone, inclusief 
aanleggen schaduwplekken (najaar 
2020) 

Stappen rondom oude beekloop Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Wegvangen larven bosbeekjuffer * 

Aantakken nieuwe beek 

Dempen oude beekloop** 

Werken in relatie tot vissen, amfibieën 
en vogels 

Gierzwaluw 2019 2020 2021
Stappen herinrichten 
nieuwbouw

J F M A Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Aanbieden alternatieve 
verblijfplaatsen 

Gewenningsperiode 

Geen werkzaamheden mogelijk aan 
broedplaats  

* * * * * * *

Ongeschikt maken nestplaats 

Sloop bebouwing/herinrichten 
bebouwing 

Start nieuwbouw en inrichting 
stedelijk gebied 

* Geen werkzaamheden mogelijk indien in de voorgaande winter de verblijfplaats niet ongeschikt gemaakt is. Indien de nestplaats reeds ongeschikt is gemaakt (met het in bezit zijn van een ontheffing) dan kunnen in deze periode ook werkzaamheden plaatsvinden.
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 
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Memo 

blad 1 van 5 

memonummer 00 
datum 2 februari 2021 
aan VP Grondexploitatie  
van L. de Jong Antea Group 
kopie M. Scholten Antea Group 
project Van Puijenbroek Zuidrand Goirle 
projectnr. 0407072.101 
betreft Actualisatie Wnb 2021 

1 Aanleiding

Het plangebied bestaat enerzijds uit het fabrieksterrein van de voormalige textielfabriek en anderzijds uit het zuidelijk 
hiervan gelegen landelijke gebied en is grotendeels in eigendom van de familie Van Puijenbroek.  
Het fabrieksterrein met haar gebouwen doet nog gedeeltelijk dienst voor opslag, productontwikkeling en als 
Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de 
fabriek staat al jaren leeg. Momenteel wordt op een andere locatie in Goirle een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. 
De verhuizing van de activiteiten staat gepland voor medio 2021.  
Aan de grens van het landelijke gebied bevindt zich de Nieuw Leij en het gebied bestaat verder voornamelijk uit 
landbouwpercelen. Het idee is de locaties te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren, 
cultuurhistorie en natuur samengaan. 

Voor deze ontwikkeling wordt een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast wordt de Nieuwe Leij 
verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen 
natuurgebied. Met de verlegging van de Nieuwe Leij en de inrichting van de natuurgebieden is eind 2020 reeds 

De tuin

Dorpse 
buurtje 

Appartemente
n aan de Leij 

De fabriek 

Groenblauwe 
zone 

Figuur 1.1: Stedenbouwkundig plan 
(Kuiper Compagnons) Van Puijenbroek 
met begrenzing van het plangebied 
(zwart met daarbinnen woongebied 
(rood met aanduiding buurtjes), 
toekomstige ontwikkeling Thebe 
(oranje) en de groen-blauwe zone 
(blauw) 
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aangevangen. De vergunningen hiervoor zijn afgegeven onder het vigerende bestemmingsplan. De inrichting van het 
gebied moet in het nieuwe bestemmingsplan worden geborgd. 

Ten behoeve van de ‘Visie Zuidrand Goirle’ hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de natuurwaarden ter 
plaatse. Deze onderzoeken zijn ook diverse malen geactualiseerd, onder andere naar aanleiding van de invoering van 
de Wet natuurbescherming (Wnb) in 2017. Voorliggende memo betreft een actualisatie van de bestaande gegevens 
(soortenbescherming en gebiedsbescherming). Externe bronnen zijn geraadpleegd op 1 februari 2021.  

2 Soortenbescherming 

Uit een actualisatie van de bureaustudie (gegevens tot 1 februari 2021) blijkt dat de NDFF geen nieuwe gegevens 
bevat met betrekking tot soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. In het voorjaar van 2019 is 
een terreinbezoek uitgevoerd ten behoeve van een eerdere actualisatie (Antea Group, 2019). Het terreinbezoek is 
voldoende actueel (minder dan drie jaar geleden uitgevoerd) en er is geen reden om aan te nemen dat er 
veranderingen hebben opgetreden in het gebruik van het plangebied en de gebouwen door soorten die beschermd 
zijn onder de Wet natuurbescherming. Op 7 mei 2020 is een ontheffing verkregen voor de eerder genoemde soorten 
(ODBN, kenmerk Z/097019). De ontheffing is geldig tot en met 25 juli 2025. De looptijd van de ontheffing - niet de 
datum van het voorgaande onderzoek -  is maatgevend voor de geldigheidstermijn van de gegevens. Een nadere 
actualisatie op het gebied van soortbescherming is voor dit project derhalve niet aan de orde tot en met 25 juli 2025.  

3 Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Regte Heide en Riels Laag ligt op circa 1,6 kilometer van het voornemen. Sinds 
de voorgaande natuurtoets zijn geen wijzigingen opgetreden met betrekking tot de ligging van Natura 2000-gebieden. 
Wel is de wetgeving rondom stikstofdepositie gewijzigd. De beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura-
2000 gebieden verandert hiermee ook. Voor een actuele analyse met betrekking tot omliggende Natura 2000-
gebieden, wordt verwezen naar de passende beoordeling bij dit project (Antea Group 2021, in bewerking). 

Natuurnetwerk Brabant 
Ter plaatse van de ‘rode ontwikkeling’ (bebouwing) is geen Natuurnetwerk Brabant aanwezig. Wel is er 
Natuurnetwerk Brabant ter plaatse van de ontwikkeling van de zogeheten Groenblauwe zone, zie Figuur 2A 
(Natuurdoeltypenkaart) en Figuur 2B (Ambitiekaart). De kaarten verschillen, binnen de begrenzing van het plangebied, 
niet wezenlijk van de kaarten zoals deze zijn opgenomen in de voorgaande natuurtoetsen. De Natuurdoeltypenkaart 
en Ambitiekaart verschillen op enkele plaatsen in de invulling van het natuurdoeltype N05.04 Dynamisch moeras. 

Het voornemen ter plaatse van de groenblauwe zone voorziet in de inrichting van het Natuurnetwerk Brabant ter 
plaatse. Aanvullende compensatie is derhalve niet aan de orde. Wel leidt de herinrichting plaatselijk tot verschuiving 
van natuurdoeltypes. Dit dient in afstemming met de Provincie Noord-Brabant te worden vastgelegd in het 
Natuurbeheerplan. De verschuivingen in natuurdoeltypen zij nader uitgewerkt in het rapport Ontwikkeling Van 
Puijenbroek Herbegrenzingsvoorstel Natuurnetwerk Brabant (Antea Group, 2021).  

Op basis van het herbegrenzingsvoorstel (Antea Group, 2021) zal het college van burgemeester en wethouders met 
een beroep op artikel 6.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant een herbegrenzingsverzoek aan het college 
van gedeputeerde staten richten. Wanneer het college van Gedeputeerde Staten instemt met de het verzoek tot 
wijziging is er geen sprake meer van strijdigheid met de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. 
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Figuur 2A. Ligging van het plangebied ten opzichte van Natuurnetwerk Brabant (Natuurdoeltypenkaart). Het betreft de volgende 
natuurdoeltypen: N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur(inrichting) (roze); N03.01 Beek en Bron (blauw); N10.02 
Vochtig hooiland (groen); N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos (cyaan); N16.03 Droog bos met productie (lichtbruin) en N16.04 
Vochtig bos met productie (donkerbruin). Bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant, 2021.

Figuur 2B. Ligging van het plangebied ten opzichte van Natuurnetwerk Brabant (Ambitiekaart). Het betreft de volgende 
natuurdoeltypen: N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur(inrichting) (roze, gearceerd); N03.01 Beek en Bron 
(blauw); N05.04 Dynamisch moeras (donkergroen); N10.02 Vochtig hooiland (groen); N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 
(cyaan); N16.03 Droog bos met productie (lichtbruin) en N16.04 Vochtig bos met productie (donkerbruin). Bron: Natuurbeheerplan 
Provincie Noord-Brabant, 2021. 
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4 Samenvatting / conclusie 

Soortenbescherming 
Uit de toelichting bij de voorgaande hoofdstukken blijkt dat een nadere actualisatie op het gebied van 
soortbescherming niet aan de orde is tot en met 25 juli 2025. De datum van de verleende ontheffing is hierbij 
maatgevend. 

Gebiedsbescherming – Natura 2000 
Vanwege wijzigingen in de stikstofwetgeving dient het aspect stikstof opnieuw beoordeeld te worden. Hiertoe wordt 
verwezen naar een separate rapportage (Antea Group. 2021 (in bewerking)). 

Gebiedsbescherming – Natuurnetwerk Brabant (NNB) 
Het plan voorziet in invulling van NNB. Hierbij treden enkele wijzigingen op in de ligging van de diverse 
natuurdoeltypen. Op basis van het herbegrenzingsvoorstel (Antea Group, 2021) zal het college van burgemeester en 
wethouders met een beroep op artikel 6.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant een herbegrenzingsverzoek 
aan het college van gedeputeerde staten richten. Wanneer het college van Gedeputeerde Staten instemt met de het 
verzoek tot wijziging is er geen sprake meer van strijdigheid met de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. 
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Bronnen 
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Antea Group, 2019. Risicoscan Wet natuurbescherming Zuidrand Goirle – Van Puijenbroek Aanvullende 
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soortenbescherming Wet natuurbescherming. 14 mei 2019, revisie 00. Inclusief bij het activiteitenplan behorende 
aanvullingen d.d. 23 juli 2019, 4 september 2019 en 9 maart 2020. 

KuiperCompagnons, 2019. Stedenbouwkundig plan en plankaart 

ODBN, 2020. Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, kenmerk Z/097019.  
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 op de op 14 mei 2019 door ons ontvangen aanvraag voor een 

ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, 
en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de 
Wet natuurbescherming van VP Grondexploitatie B.V. voor het 
slopen van gebouwen, realiseren van woningen, verleggen en 
afdammen van beken en het realiseren van een natuurgebied, 
uitgevoerd aan de zuidrand van Goirle, nabij de Bergstraat 50, 
5051 HC te Goirle, in de gemeente Goirle.  
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BESLUIT  

 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 14 mei 2019 van VP Grondexploitatie B.V. een 
aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en 
artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag 
betreft een verzoek tot ontheffing voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde 
soorten, dit als gevolg van het slopen van gebouwen, realiseren van woningen, verleggen en 
afdammen van beken en het realiseren van een natuurgebied, uitgevoerd aan de zuidrand van 
Goirle, nabij de Bergstraat 50, 5051 HC te Goirle, in de gemeente Goirle.  
 

2 Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij: 
I. aan VP Grondexploitatie B.V., aan de Bergstraat 28, 5051 HC te Goirle, ontheffing te 

verlenen, op grond van artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede 
lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als 
bedoeld in:  

• artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk vernielen 

van nesten of rustplaatsen, voor de: 

- kerkuil (Tyto Alba); 

- gierzwaluw (Apus Apus); 

• artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk 

verstoren, voor de: 

- gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); 

• artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het vernielen van 

rustplaatsen of voortplantingsplaatsen, voor de: 

- gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); 

• artikel 3.10, eerste lid, onder a, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk 

vangen (niet: opzettelijk doden), voor de: 

- bosbeekjuffer (Calopteryx virgo); 

• artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk 

vernielen of beschadigen van vaste rustplaatsen of voortplantingsplaatsen, voor de: 

- steenmarter (Martes foina); 

- wezel (Martes nivalis); 

- bosbeekjuffer (Calopteryx virgo); 
 voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2025; 

met de in bijlage 1 genoemde voorschriften, voor het slopen van gebouwen, realiseren van 
woningen, verleggen en afdammen van beken en het realiseren van een natuurgebied, 
uitgevoerd aan de zuidrand van Goirle, nabij de Bergstraat 50, 5051 HC te Goirle, in de 
gemeente Goirle; 

II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag (het activiteitenplan en de aanvullende 
gegevens), voor zover deze tot verbodsovertredingen leiden voor de soorten die onder de 
ontheffing vallen, en de bijlagen, deel uitmaken van het besluit als bedoeld onder I;  

III. de gevraagde ontheffing voor het overige af te wijzen, op grond van artikel 3.3, eerste lid, 
van de Wet natuurbescherming, van de bepaling als bedoeld in:  

• artikel 3.1, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren, 
voor de: 

- kerkuil (Tyto Alba); 
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- gierzwaluw (Apus Apus). 
 

Bijlage 1: voorschriften 

Bijlage 2: locatie van het initiatief  

Bijlage 3: locatie en planning mitigerende maatregelen 

Bijlage 4: meldingsformulier start handelingen t.a.v. beschermde soorten (zie voorschrift 1) 

 

's-Hertogenbosch, 7 mei 2020 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

 
De heer J. Reijnen 
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

 

1 Aanvraag 

Op 14 mei 2019 hebben wij van VP Grondexploitatie B.V. een aanvraag voor een ontheffing ingevolge 
artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, 
van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 23 juli 2019, 4 
september 2019 en 9 maart 2020 aangevuld. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is 
opgenomen in de aanvraag en in bijlage 2. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/097019. 
 

2 Bevoegd gezag 

Omdat de activiteiten verricht worden in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 
1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Indien aan de orde betrekken wij tevens 
gevolgen van de activiteiten voor de soorten buiten onze provinciegrens en buiten Nederland bij ons 
besluit. 
 

3 Reguliere voorbereidingsprocedure 

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in 
hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.  

 

4 Ontvankelijkheid 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing ingevolge de Wnb is vereist, 
hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel 
dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor 
een ontheffing is gevraagd.  

 

5 Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan 
soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een 
toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere 
voor ruimtelijke ordening of bouwen. 
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TOETSING EN OVERWEGINGEN  

 

1 Wettelijk kader - Wet natuurbescherming 

 

1.1 Beschermingsregimes 

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt 
voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op 
verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De 
artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.  
 
Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de 
Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende 
verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De 
artikelen 3.8 en 3.9 geeft de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.  
 
Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 
van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en 
geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen. 
 
Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat 
dan zowel om beschermd als onbeschermde dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of 
er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.  
 
In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden 
ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de 
ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften. 

 

1.2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld.  
Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.  
Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen. 
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2 Toetsing effecten ruimtelijke ingreep 

 

2.1 Aangevraagde activiteiten  

De aangevraagde activiteiten betreffen het kappen van bomen, het verwijderen van struweel, de sloop 
en renovatie gebouwen, het verleggen van een beek, het dempen van een beek en het inrichten van 
een natuurgebied en de realisatie van huizen. 
 
De bebouwing in het plangebied wordt gesloopt ten behoeve van woningbouw. Een aantal gebouwen 
blijft vanwege de cultuurhistorische waarden volledig of gedeeltelijk behouden en worden gerenoveerd 
(Figuur 2 van bijlage 2). Ten noorden van de beek ‘de nieuwe Leij’ worden 150 tot 180 woningen 
gerealiseerd (Figuur 3 van bijlage 2). Voor de realisatie van de woningen worden enkele bomen gekapt 
(Figuur 4 van bijlage 2). Tevens wordt het struweel in het deel van het plangebied waar huizen worden 
gerealiseerd verwijderd. 
De beek ‘de Nieuwe Leij’ wordt binnen het plangebied verlegd om deze een natuurlijker karakter te 
geven door deze meer te laten meanderen. Tevens wordt de beek ‘de Oude Leij’ gedempt ter behoeve 
van de inrichting een natuurgebied met vochtig hooiland en natte ruigten (Figuur 5 van bijlage 2). 
 
De inrichting van de het natuurgebied en het verleggen van de beek staat gepland voor het najaar 
2020. Het slopen en renoveren van de gebouwen staat gepland voor 2021. 
 
Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag. 
 

2.2 Mogelijke effecten 

In het plangebied is in 2016 conform het Kennisdocument ‘kerkuil’ van BIJ12 onderzoek uitgevoerd 
naar de aanwezigheid van nesten en vaste rustplaatsen van de kerkuil. In een fabriekshal zijn sporen 
van een kerkuil vastgesteld die wijzen op een roestplaats. De aanwezigheid van een nest in het pand 
kan worden uitgesloten. Het is vastgesteld door de uilenwerkgroep Uylenspieghel dat de kerkuil 
gedurende 2015 en 2016 in de kerk ’Sint Jan’ broeden, op 300 meter afstand van het plangebied. Bij 
het slopen van de bebouwing wordt de roestplaats van de kerkuil vernield. 
De bebouwing in het plangebied waar potentieel gierzwaluwen kunnen broeden is in 2019 
onderzocht conform het Kennisdocument ‘gierzwaluw’ van BIJ12. In het plangebied is één nest van 
de gierzwaluw aangetroffen in een gevel van een gedeeltelijk te behouden gebouw. In een woonwijk 
ten Noordwesten van het plangebied zijn meerdere laagvliegende gierzwaluwen waargenomen wat 
duidt op de aanwezigheid van nesten in die wijk. Het nest van de gierzwaluw in het plangebied wordt 
voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden tijdelijk ongeschikt gemaakt. 
Het plangebied en de locatie voor de alternatieve verblijfplaatsen zijn in 2014 conform het 
vleermuisprotocol 2013 onderzocht op beschermde functies van vleermuizen. Dit onderzoek is in 
2018 geactualiseerd, waarbij de locaties conform het vleermuisprotocol 2017 zijn onderzocht. In de 
bebouwing zijn tien verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Vier van deze 
verblijfplaatsen, betreffende drie zomerverblijfplaatsen en één zomer- en paarverblijfplaats, zijn 
aangetroffen in recentelijk opgehangen vleermuiskasten. Deze kasten worden voorafgaand aan de 
werkzaamheden verplaatst naar een locatie buiten het plangebied. De overige zes verblijfplaatsen 
zijn aangetroffen in de oude fabriekshallen en -gebouwen. Dit betreffen één zomerverblijfplaats, één 
zomer- en paarverblijfplaats, drie paarverblijfplaatsen en één paar- en winterverblijfplaats. Bij de 
sloop van de fabriekshallen en – gebouwen worden deze verblijfplaatsen vernield. Tevens zijn langs 
der tuin van Huize Anna en langs de bomenrijen van het Kerklaantje en de Molendijk essentiële 
vliegroutes voor verschillende soorten vleermuizen vastgesteld. Deze vliegroutes blijven gedurende 
de werkzaamheden en in de permante situatie behouden. Verstoring op deze vliegroute wordt door 
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het treffen van maatregelen voorkomen. Bij het uitvoeren van de activiteiten wordt geen essentieel 
foerageergebied aangetast.  
In augustus tot en met oktober 2017 heeft onderzoek plaatsgevonden naar marters en kleine 
marterachtigen conform de handreiking ‘Kleine Marters in relatie tot soortenbescherming’ van de 
provincie Noord-Brabant. In het struweel nabij een elektriciteitshuisje is een verblijfplaats van een 
steenmarter met jongen vastgesteld. Dit struweel wordt bij het bouwrijp maken verwijderd waarbij 
de verblijfplaats wordt vernield. 
Tevens is in het plangebied een wezel aangetroffen. Gezien de grootte van het plangebied is het 
aannemelijk dat leefgebied met meerdere rust- en voortplantingsplaatsen van één tot enkele wezels 
aanwezig zijn. Bij het verwijderen van struweel wordt een deel van het leefgebied van de wezels 
vernield.  
Bij het te verleggen deel van de beek ‘de Nieuw Leij’ zijn gedurende onderzoek in juni tot en met 
augustus 2017 leefgebied van circa 25 exemplaren van de bosbeekjuffer aangetroffen. Voorafgaand 
aan het verleggen van de beek worden de larven van de bosbeekjuffer gevangen en verplaatst. Bij 
het verleggen van de beek wordt het leefgebied van de bosbeekjuffer vernield. 
 
Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, artikel 3.5, vierde lid, 
en artikel 3.10, eerste lid, onder a en b, van de Wnb. 
 

2.3 Alternatievenafweging 

De panden in het plangebied bestaan voornamelijk uit omvangrijke oude fabriekshallen en 
bedrijfspanden. In Goirle is heden geen behoefte meer aan de functies die deze panden in het 
verleden hebben vervuld, waardoor er sprake is van veel leegstand in het gebied. Door deze 
leegstand begint het gebied te verloederen, wat negatieve invloed heeft op de omgeving. Tevens 
vormt de slechte technische staat van een aantal van de fabriekshallen, waaronder de hallen waarin de 
vleermuisverblijven en de roestplaats van de kerkuil zich bevinden, een gevaar voor de openbare 
veiligheid vanwege de aanwezigheid van asbest en het risico op brandstichting. Indien deze panden 
behouden zouden blijven, is het niet mogelijk een veilige leef- en woonomgeving in het gebied te 
creëren. Hierdoor is het behouden van de panden in hun huidige staat geen redelijk alternatief. 
Het grootste deel van de fabriekshallen en bedrijfspanden wordt gesloopt. Het omvormen van deze 
panden naar woningen is door onder andere het volume, de doorsnede en het stramien van deze 
panden geen mogelijkheid, of het betreft een zodanig grote ingreep dat het renoveren van deze 
panden tot evenveel negatieve effecten op de aanwezige soorten als het slopen leidt. De langdurige 
verstorende werkzaamheden die de benodigd zijn om deze panden om te vormen naar woningen 
zorgen ervoor dat de functionaliteit van de aanwezige nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen 
niet gewaarborgd kunnen worden. Tevens worden op het gehele bedrijventerrein en rondom de beek 
voor een langere periode werkzaamheden uitgevoerd die verstorende effecten kunnen veroorzaken op 
de nestlocatie van de gierzwaluw, de roestplek van de kerkuil en de verblijfplaatsen van de wezel, 
steenmarter en de gewone dwergvleermuis. Om deze reden is de meest bevredigende optie het 
aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen en de huidige verblijfplaatsen ongeschikt te maken. 
Het deel van het plangebied waar natuurontwikkeling plaatsvindt sluit qua natuurlijke inrichting aan 
bij het bestaande beekdal. Hierbij is rekening gehouden met de gestelde ambitietypen die voor dit 
gebied gelden en met de abiotische factoren van het gebied. Dit geldt met name voor de 
hoogteligging en het aanwezige grondwater. De beoogde natuurbeheertypen zijn zo veel mogelijk 
afgestemd op de meest geschikte delen binnen dit deelgebied. Hierdoor wordt een balans gevonden 
tussen de mate van ingrijpen in het gebied (om deze natuurbeheertypen te bereiken), het benodigd 
beheer (om deze natuurbeheertypen in stand te houden) en daarmee het realiseren van kwalitatief 
hoogwaardige natuur. In dit gebied worden tevens extra foerageermogelijkheden en/of 
verblijfplaatsen voor de in het plangebied aanwezige soorten aangeboden. Hierdoor is redelijkerwijs 
geen betere alternatieve inrichting mogelijk. 
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De planning van de werkzaamheden is aangepast aan de gewenningsperiode van de aanwezige 
soorten en aan de minst kwetsbare periode. Er wordt pas gestart met de werkzaamheden nadat de 
tijdelijke mitigerende maatregelen zijn getroffen, voldaan is aan de gewenningsperiode, de 
bestaande verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt zijn en er geen dieren meer aanwezig zijn. 
 
Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden 
leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook 
voldoende onderbouwd. 

 

2.4 Belang van de aanvraag 

De ontheffing is gevraagd op grond van de belangen: 

• ‘in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid’  

• ‘ter bescherming van flora of fauna’ 
 
zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, sub 1 en 4, van de Wnb voor de kerkuil en de 
gierzwaluw. 
 
Voor de gewone dwergvleermuis is ontheffing gevraagd op grond van de belangen: 

• ‘het belang voor de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats’ 

• ‘het belang voor de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en 
met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten‘ 

 
zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, sub 1 en 3, van de Wnb. 
 
Aanvullend op de belangen zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, sub 1 en 3, van de Wnb, 
is voor de steenmarter, bosbeekjuffer en de wezel ontheffing gevraagd op grond van het belang: 

• ‘de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, 
met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde’ 

 
zoals genoemd in artikel 3.10, tweede lid, onder a, van de Wnb. 
 
Dwingende redenen groot openbaar belang van sociale en economische aard, ruimtelijke inrichting 
In de panden binnen het plangebied is momenteel sprake van veel leegstand. Door een gebrek aan 
investeringen begint het gebied te verloederen. Op deze prominente plek, bij het centrum en in de 
overgang naar het buitengebied is dat niet gewenst. Dit heeft een negatieve invloed op de omgeving en 
op het gehele dorp. Derhalve is omvorming van het gebied gewenst. De gemeente ziet geen 
mogelijkheden om de het gebied Zuidrand aan te pakken zonder dat hier een verdienmodel met de 
ontwikkeling van woningen tegenover staat. 
De woningbouw gaat een flinke economische impuls aan Goirle geven. Naast de economische impuls 
wordt er ook een sociale impuls aan Goirle gegeven. Nieuwe bewoners zullen niet alleen de lokale 
economie versterken, maar ook bijvoorbeeld de scholen, verenigingen en het culturele leven. 
In het plangebied worden 150 tot 180 woningen gerealiseerd om tegemoet te komen aan de vraag 
naar woningen in de gemeente Goirle. Het woonprogramma is gebaseerd op de huidige marktbehoefte 
en gaat bestaan uit een mix van betaalbare, middeldure en dure woningen en een locatie gereserveerd 
voor een eventueel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project. Sociale eenheden maken 
ook onderdeel uit van de kwalitatieve behoefte.  
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Openbare veiligheid 
De in het plangebied aanwezige gebouwen verkeren in een wisselende staat. Een aantal van de 
gebouwen, zoals de fabriekshallen, verkeren in zeer slechte staat. Geconstateerd is dat een aantal 
aspecten een bedreiging vormen voor de technische staat van de onderzochte gebouwen. Dit zijn de 
constructiewijze met roestend ijzer in het metselwerk en het rottende houtwerk door langdurige 
lekkage. Dit soort vervallen constructies zijn een aantrekkelijk doelwit voor vandalisme en 
brandstichting. Gezien de aanwezigheid van asbest in de gebouwen kan dit leiden tot het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen. Tevens is in het gebied bodemverontreiniging vastgesteld die een gevaar kan 
betekenen voor de omgeving. Deze bodemverontreiniging wordt binnen het project gesaneerd. Om 
deze redenen is een herinrichting van de gebouwen en het terrein een vereiste om een veilige en 
leefbare (woon)omgeving te creëren. 
 
In het belang van flora en fauna 
In het plangebied vindt natuurontwikkeling plaats door middel van het omvormen van de Nieuwe Leij 
naar een natuurlijke beek, en het aanleggen van vochtig hooiland, natte ruigten en loofbos op een 
terrein wat momenteel in gebruik is als landbouwgrond. De Nieuwe Leij gaat een natuurlijke loop 
krijgen met een smallere zomerbedding en meer meanders waardoor ze sneller zal stromen. ‘s Winters 
is er meer ruimte in het profiel van de beek door de flauwe wintertaluds. De beek wordt ingericht 
conform het provinciale beleid en beleid van het waterschap, waarbij aspecten zoals verdroging, 
vernatting en verzuring zijn afgewogen.  Door het natuurlijkere profiel van de beekoever kunnen 
dieren zich ongehinderd verplaatsen over de natuurlijk ingerichte oevers van de Nieuwe Leij. Langs de 
beek wordt een brede zone ingericht, waar diersoorten de rust en ruimte krijgen om te migreren 
tussen de al bestaande natuurgebieden, wat de biodiversiteit stimuleert. Bestaande soorten uit de 
omgeving, maar ook nieuwe soorten kunnen het plangebied koloniseren en zich vanuit hier verder 
verspreiding naar de omgeving en zo hun verspreidingsgebied en vestigingsplaats vergroten. 
Door de ontwikkeling wordt tevens invulling gegeven aan de doelen en streefbeelden van ‘Kader 
Richtlijn Water’ en van ‘Natuur Netwerk Brabant’. 
  
Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen voldoende 
onderbouwd zijn om de ontheffing te kunnen verlenen.  

 

2.5 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding 

In het activiteitenplan (hoofdstuk 6) en de aanvullende gegevens van 23 juli 2019 (hoofdstuk 6), 4 
september 2019 en 9 maart 2020 is omschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten 
voor de kerkuil, de gewone dwergvleermuis, de wezel, de steenmarter en de bosbeekjuffer zoveel 
mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen. 
 
Kerkuil: 

• Het aanbieden van twee alternatieve rustplaatsen minimaal 3 maanden voor aanvang 
van de werkzaamheden, buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden en binnen 500 
meter van de huidige roestplaats.  
Eén rustplaats wordt gerealiseerd door het pomphuis in de tuin van Huize Anna 
toegankelijk te maken en in dit gebouw een kerkuilennestkast op te hangen. 
Voor de tweede rustplaats wordt een kerkuilentil aangeboden waarin een nestkast wordt 
geplaatst.    

 
De landelijke staat van instandhouding van de kerkuil is gunstig (bron: Sovon). In de omgeving van 
het plangebied en van Goirle zijn meerdere kerkuilenterritoria aanwezig. Uit verslag van het Brabants 
Landschap blijkt dat in Goirle en in de directe omgeving minstens drie broedgevallen van kerkuilen 
aanwezig waren in 2018. Ook uit NDFF blijkt dat in de omgeving op verschillende plaatsen kerkuilen 
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zijn waargenomen. In Goirle en de directe omgeving is dus voldoende nestgelegenheid en geschikte 
bebouwing aanwezig voor meerdere kerkuilen. Bij het uitvoeren van de activiteiten wordt geen 
nestplaats of essentieel habitat aangetast. Voor de roestplaats die verloren gaat worden twee 
alternatieve locaties aangeboden. De werkzaamheden leiden niet tot aantasting van de gunstige 
staat van instandhouding. 
 
Gierzwaluw: 

• In mei 2019 zijn aan de Bergstraat 36 onder de nokgevel 36 gierzwaluwkasten aangeboden 
(figuur 6 van bijlage 3). Deze locatie bevindt zich op 100 meter afstand van de huidige 
nestlocatie. De kasten zijn op een vergelijkbare hoogte en oriëntatie als de huidige 
nestlocatie gerealiseerd.  

• Het huidige nest wordt in periode van september tot half april, buiten de kwetsbare 
periode van de gierzwaluw, ongeschikt gemaakt. 

• Permanente voorzieningen voor de gierzwaluw worden gerealiseerd door het inbouwen 
van 8 tot 12 gierzwaluwnestkasten of – stenen in de nieuwbouwwoningen op minimaal 4 
meter hoogte en met een vrije aanvliegroute. Deze gierzwaluwnestkasten of -stenen 
worden geclusterd aangeboden, en zijn op het noorden of noordwesten georiënteerd. 

• De huidige nestlocatie wordt na de werkzaamheden weer toegankelijk gemaakt. Deze 
locatie wordt hierbij of in zijn huidige staat teruggebracht, of er wordt op deze locatie een 
gierzwaluwnestkast ingebouwd waarbij de exacte invliegopening behouden blijft.  

 
In het plangebied wordt tijdelijk één nestlocatie van de gierzwaluw ongeschikt gemaakt. Buiten het 
plangebied zijn alternatieve verblijfplaatsen voor de soort aanwezig. Zo zijn tijdens het 
soortspecifieke onderzoek veel gierzwaluwen laag vliegend waargenomen ten noordoosten van 
het plangebied. Derhalve is de verwachting dat in een stedelijke omgeving als Goirle sprake 
is van een robuuste populatie gierzwaluwen die zich ook buiten het plangebied bevinden. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden is een veelvoud aan alternatieve verblijfplaatsen aangeboden. 
Na afloop van de werkzaamheden wordt plangebied een veelvoud aan alternatieve verblijfplaatsen 
teruggebracht voor de soort en wordt de huidige verblijfplaats wederom geschikt gemaakt. 
Concluderend kan gesteld worden dat als gevolg van de werkzaamheden in het plangebied er geen 
aantasting plaatsvindt van de gunstige staat van instandhouding van de gierzwaluw. 
 
Gewone dwergvleermuis: 

• In juli 2019 is op 45 meter afstand van de huidige winterverblijfplaats, buiten de 
invloedssfeer van de werkzaamheden, een vleermuistoren gerealiseerd. De toren biedt 
spouwmuren, wegkruipstenen, een binnenruimte en een zolder waar vleermuizen kunnen 
verblijven, en neemt permanent de functie over van het huidige winterverblijf. 

• De huidige paar- en winterverblijfplaats wordt in de periode half september tot eind 
oktober ongeschikt gemaakt. 

• Voor de aanwezige zomer- en paarverblijven worden tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen 
aangeboden in de vorm van 18 platte vleermuiskasten (figuur 7 en 8 van bijlage 3). Deze 
kasten zijn binnen 200 meter van de huidige verblijfplaatsen aangeboden op minimaal 3 
meter hoogte, op locaties met een vrije aanvliegroute en aangrenzend aan 
foerageergebied of vliegroutes. 

• De huidige zomer- en paarverblijven worden in het najaar, in de minst kwetsbare periode, 
ongeschikt gemaakt. 

• In de toekomstige bebouwing worden op 24 locaties inbouwstenen, type 1B VL 01 of 
vergelijkbaar, ingebouwd als permanente alternatieve verblijfplaatsen voor de huidige 
zomer- en paarverblijven. Hierbij worden op 12 locaties losse inbouwstenen ingebouwd en 
op 12 locaties geschakelde inbouwstenen (figuur 9 van bijlage 3).     
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• Verstoring wordt zoveel mogelijk voorkomen. Er vindt zo min mogelijk uitstraling van licht 
plaats naar de bomen bij Huize Anna en de lijnvormige bomen richting het buitengebied. 
Het merendeel van de werkzaamheden vindt plaats bij daglicht of gedurende de inactieve 
periode van de vleermuizen Tevens worden de bomen gerooid in de minst kwetsbare 
periode.  

 
Voor de gewone dwergvleermuis is afgeweken van de standaard mitigatiefactor van het aanbieden van 
vier alternatieve verblijfplaatsen per vernield verblijf. In het plangebied waren recent extra 
vleermuizenkasten opgehangen in verband met een planfasering die is losgelaten, waardoor het 
aanbod aan verblijfplaatsen kunstmatig is vergroot. In deze kasten bevinden zich vier van de tien 
verblijfplaatsen die in de huidige situatie in het plangebied aanwezig zijn.  
In de uiteindelijke situatie wordt ten opzichte van alle huidig aanwezige verblijfplaatsen in het 
plangebied een overmaat aan verblijfplaatsen aangeboden. Een deel van deze verblijfplaatsen bestaan 
uit geschakelde kasten waardoor de vleermuizen meer ruimte tot hun beschikking hebben. Tevens 
biedt de vleermuistoren ruimte voor functies naast die van een winterverblijf voor de gewone 
dwergvleermuizen.  
De lokale staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis is als gunstig te beschouwen. In de 
omgeving van het plangebied is veel bebouwing aanwezig die naar verwachting geschikt zijn voor 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Gedurende het onderzoek naar vleermuizen zijn ook een groot aantal 
gewone dwergvleermuizen waargenomen bij de vliegroutes. Naar verwachting is in Goirle een  
robuuste en stabiele populatie aan vleermuizen aanwezig. Gezien de huidige lokale staat van 
instandhouding gunstig is, geen essentieel foerageergebied verloren gaat, vliegroutes behouden 
blijven, en een overmaat aan alternatieve verblijfplaatsen wordt aangeboden zijn wij van mening dat 
voldoende maatregelen worden genomen om de staat van instandhouding van de gewone 
dwergvleermuis te borgen.   
 
Steenmarter en wezel: 

• In het deel van het plangebied waar natuurontwikkeling plaatsvindt, wordt nieuw 
leefgebied voor de steenmarter en de wezel aangelegd. Hiertoe worden onder andere 3 
houtwallen met takkenrillen gerealiseerd (figuur 10 van bijlage 3). 

• Het struweel op het bedrijventerrein, waar de verblijfplaatsen en het leefgebied van de 
steenmarter en de wezel zich bevinden, wordt in de minst kwetsbare periode voor deze 
soorten verwijderd (gedurende de periode 1 september tot 15 maart). Het verwijderen van 
het struweel op het bedrijventerrein vindt pas plaats als het nieuwe leefgebied functioneel 
voor de wezel en steenmarter ingericht is. 

 
De wezel komt in nagenoeg heel Nederland voor behalve op de Waddeneilanden. In Noord- 
Brabant is de wezel recentelijk niet meer waargenomen in delen van de Peelregio en de Kempen.  
De steenmarter kwam in Nederland vroeger bijna overal voor. In het begin van de tweede helft van 
de vorige eeuw was het areaal van de steenmarter teruggedrongen tot oostelijk Nederland en 
Zuid-Limburg, maar de laatste decennia is zijn areaal weer sterk uitgebreid. Het plangebied en de 
omliggende omgeving vormen geschikt habitat voor de steenmarter en de wezel. Naar verwachting 
zijn in het plangebied niet meer dan enkele individuen van de wezel en steenmarter aanwezig. 
Gedurende de werkzaamheden blijven landschappelijke verbindingen in de omgeving behouden. 
Tevens zijn genoeg andere beschutte delen in de omgeving van het plangebied aanwezig en wordt 
optimaal habitat voor deze soorten gecreëerd bij de natuurontwikkeling. Om deze redenen zijn wij 
van mening dat voldoende maatregelen worden genomen om de staat van instandhouding van de 
wezel en steenmarter te borgen.   
 
 
 
 



ODBN,  13 
Kenmerk Z/097019 - 198254  

 

Bosbeekjuffer: 

• De larven van de bosbeekjuffer worden met behulp van een visnet afgevangen uit het te 
verleggen deel van de Nieuwe Leij in de periode van maart tot half maart, in de minst 
kwetsbare periode voor deze soort. In deze periode is de overlevingskans van de larven het 
grootst gezien de larven in deze periode groter en minder kwetsbaar zijn dan wanneer zij 
net uit het ei komen in de najaarsperiode. 

• De larven worden deels overgeplaatst naar de kernpopulatie ten zuiden van Goirle, 
 in het bosgebied in de Rovertsche Leij in het bosgebied, deels naar de nieuwe beekloop 
van de Nieuwe Leij en deels naar de behouden beekloop van de Nieuwe Leij aan de 
oostzijde van de te verleggen beek. 

• De oude, te verleggen beekloop wordt na het afvangen van de larven, maar voor het 
voorplantingsseizoen van de bosbeekjuffer (mei tot en met augustus), aangehaakt op de 
nieuwe beekloop van de Nieuwe Leij. Hiermee wordt voorkomen dat voortplanting in het 
te dempen deel van de Nieuwe Leij plaats gaat vinden. 

• Bij de aanleg van de nieuwe beekloop van de Nieuwe Leij wordt direct permanente 
beschaduwing aangebracht om nieuw habitat te creëren voor de bosbeekjuffer. Dit wordt 
gerealiseerd door over 20 tot 40 procent van de oeverlengte beek-begeleidende beplanting 
aan te leggen (figuur 11 van bijlage 3). 

 
In het plangebied is een deelpopulatie van de bosbeekjuffer aanwezig. De kernpopulatie bevindt zich 5 
kilometer ten zuiden van het plangebied, buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. De 
kernpopulatie betreft een grote, duurzame en stabiele populatie in de Rovertse Leij.  
De deelpopulatie bosbeekjuffers in het plangebied ondervinden tijdelijk negatieve effecten door het 
verleggen van de beek en de herinrichting van het gebied. In het plangebied wordt na het uitvoeren 
van de werkzaamheden opnieuw geschikt habitat voor de bosbeekjuffer gecreëerd, wat minstens even 
groot is als het geschikte habitat als wat nu aanwezig is. Op den duur zal ook langs de beek meer 
geschikt habitat voor de bosbeekjuffer ontstaan. Vanuit de Rovertsche Leij en het te behouden deel 
van de beek ten westen van het plangebied kan de soort het heringerichte gebied (her)koloniseren.  
Doordat de kernpopulatie niet wordt aangetast en doordat het natuurlijke verspreidingsgebied van de 
soort op den duur toe neemt, komt de staat van instandhouding niet in het geding. 
 
De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen ter borging van en ter 
aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende 
mitigerende maatregelen: 

• De permanente voorzieningen voor de gierzwaluw dienen te voldoen aan de afmetingen 
zoals omschreven op bladzijde 23 van het kennisdocument ‘gierzwaluw’ van BIJ12. 

• Er is nog weinig bekend over het functioneren van alternatieve winterverblijfplaatsen van 
de gewone dwergvleermuis. Om deze reden dient het functioneren van de vleermuistoren 
gemonitord te worden. Hiertoe is een voorschrift opgenomen. 

• Ter verduidelijking van de voorgestelde planning voor het ongeschikt maken van de zomer- 
en paarverblijven van de gewone dwergvleermuis, nemen wij op dat het ongeschikt maken 
van deze verblijfplaatsen gedurende de periode half september tot en met eind oktober 
dient plaats te vinden, onder gunstige weersomstandigheden conform het 
vleermuisprotocol 2017.  

• De exacte locaties voor de permanente voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis en 
kerkuil zijn nog niet bekend. Een overzicht van de exacte locaties van de 
inbouwvoorzieningen voor de gewone dwergvleermuis en de uilentil dient op een later 
tijdstip aangeleverd te worden. Hiertoe is een voorschrift opgenomen. 

• Voorafgaand aan de sloop van het gebouw waarin de roestplaats van de kerkuil zich 
bevindt, dient vastgesteld te worden dat de kerkuil niet in het gebouw aanwezig is. De 
sloop mag enkel plaatsvinden als met zekerheid vastgesteld is dat de kerkuil niet in het 
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gebouw aanwezig is. Dit dient vastgesteld te worden door een ecologisch deskundige op 
het gebied van de kerkuil. 

• Het wegvangen van de larven van de bosbeekjuffer dient plaats te vinden onder gunstige 
temperatuuromstandigheden. Een ecologisch deskundige dient te bepalen of de 
omstandigheden geschikt zijn voor het wegvangen van de larven. 

• Er is nog weinig bekend over het functioneren van nieuw habitat voor de bosbeekjuffer. 
Om deze reden dient het functioneren van het nieuwe habitat van de bosbeekjuffer 
gemonitord te worden. Hiertoe is een voorschrift opgenomen. 

• Indien de tijdelijke vleermuiskasten verwijderd worden, dient dit plaats te vinden onder 
ecologische begeleiding, buiten de kwetsbare periode voor het betreffende verblijf en 
nadat voldaan is aan de gewenningsperiode met de permanente voorzieningen. 

 
 
Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de 
werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de kerkuil, gierzwaluw, gewone 
dwergvleermuis, steenmarter, wezel en bosbeekjuffer niet in het geding door het uitvoeren van de 
voorgenomen werkzaamheden. 

 

2.6 Gedeeltelijke afwijzing van gevraagde ontheffing 

Ontheffing is gevraagd van de verbodsbepaling als genoemd in de artikel 3.1, vierde lid, van de Wnb, 
voor de kerkuil en de gierzwaluw.  
 
Afwijzing van artikel 3.1, vierde lid, van de Wnb  
Uit de aanvullende gegevens van 23 juli 2019 (hoofdstuk 6) en 9 maart 2020, beschreven en 
(voor)genomen maatregelen, blijkt dat deze voldoende zijn om een overtreding van de bepaling, ‘het 
opzettelijk verstoren van vogels’, te voorkomen.  
 
In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen: 

• Het tijdig ongeschikt maken van de huidige verblijfplaatsen in de minst kwetsbare 
periode; 

• Het tijdig aanbieden van alternatieve rust- en nestplaatsen buiten de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. 

 
Daarnaast is de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de kerkuil en 
de gierzwaluw.  
Omdat het verbod op ‘het opzettelijk verstoren van vogels’ niet wordt overtreden, is een ontheffing 
hiervoor niet aan de orde. 

 

2.7 Conclusie 

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, en 
artikel 3.8, eerste lid, artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en 
beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten conform de 
aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.  
 
Voor het overige wijzen wij de gevraagde ontheffing af, als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, en artikel 
3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, omdat bedoelde bepalingen niet worden overtreden. 
 
Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden. 
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BIJLAGE 1. VOORSCHRIFTEN 

 
 
Algemene voorschriften  

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden die van invloed zijn 
op de aangevraagde soorten, aanvangen bekend is, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van 
de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig invullen en op te sturen naar 
info@odbn.nl.   

2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact op te nemen via info@odbn.nl indien bij het 
uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden 
aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit 
noodzakelijk zijn.  

3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder 
handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing 
verbonden voorschriften.  

4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de 
locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan 
de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.  

 
Specifieke voorschriften  

5. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hiergenoemde voorschriften, de 
mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in het activiteitenplan (hoofdstuk 6) 
en de aanvullende gegevens van 23 juli 2019 (hoofdstuk 6), 4 september 2019 en 9 maart 
2020. 

6. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de 
aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de 
uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de 
werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en 
dienen dit aantoonbaar na te leven.  

7. De permanente voorzieningen voor de gierzwaluw dienen te voldoen aan de afmetingen 
zoals omschreven op bladzijde 23 van het kennisdocument ‘gierzwaluw’ van BIJ12. 

8. Het ongeschikt maken van de zomer- en paar verblijven van de gewone dwergvleermuis 
dient plaats te vinden gedurende de periode half september tot en met eind oktober, onder 
gunstige weersomstandigheden. 

9. Voorafgaand aan de sloop van het gebouw waarin de roestplaats van de kerkuil zich bevindt, 
dient vastgesteld te worden dat de kerkuil niet in het gebouw aanwezig is. De sloop mag 
enkel plaatsvinden als met zekerheid vastgesteld is dat de kerkuil niet in het gebouw 
aanwezig is. 

10. Het wegvangen van de larven van de bosbeekjuffer dient plaats te vinden onder gunstige 
weersomstandigheden. Een ecologisch deskundige dient te bepalen of de 
weersomstandigheden geschikt zijn voor het wegvangen van de larven. 

11. De aanvrager dient, zodra de exacte locaties van de permanente verblijfplaatsen van de 
gewone dwergvleermuis en de uilentil bekend zijn, maar uiterlijk 4 weken voor de realisatie 
van deze verblijfplaatsen, een overzicht van deze locaties op te sturen naar info@odbn.nl, 
onder vermelding van ‘locaties permanente verblijfplaatsen en uilentil, Z/097019’. 

12. De functionaliteit van het winterverblijf van de gewone dwergvleermuis in de vleermuistoren 
dient gemonitord te worden. Het monitoringsrapport en de monitoring dient aan de 
volgende eisen te voldoen: 
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a. De monitoring dient gedurende de loop van de ontheffing elk jaar uitgevoerd te 
worden. De monitoring dient minimaal twee maal per jaar uitgevoerd te worden op 
een voor de winterverblijfplaatsen geschikte wijze en in een hiervoor geschikt 
seizoen. 

b. In het rapport dienen de aantallen, soorten vleermuizen en data wanneer de soorten 
zijn waargenomen te worden opgetekend. 

c. Er dient een conclusie wat betreft de functionaliteit van de verblijfplaatsen te 
worden getrokken. Indien de verblijfplaatsen in de aangevraagde situatie niet 
effectief blijken te zijn, dienen aanvullende maatregelen voorgesteld te worden om 
de functionaliteit van de verblijfplaatsen te herstellen of op andere wijze te 
compenseren. 

d. Het rapport met de resultaten van de monitoring dient jaarlijks uiterlijk 1 april 
opgestuurd te worden naar info@odbn.nl, onder vermelding van ‘monitoring 
winterverblijf vleermuistoren, Z/097019’. 

13. De functionaliteit van het nieuwe habitat van de bosbeekjuffer dient gemonitord te worden. 
Het monitoringsrapport en de monitoring dient aan de volgende eisen te voldoen: 

a. De monitoring dient gedurende de loop van de ontheffing elk jaar uitgevoerd te 
worden. De monitoring dient minimaal één maal per jaar uitgevoerd te worden op 
een geschikt tijdstip en seizoen voor het inventariseren van de bosbeekjuffers, onder 
geschikte weersomstandigheden. 

b. In het rapport dienen de aantallen bosbeekjuffers te worden opgetekend. 
c. Er dient een conclusie wat betreft de functionaliteit van het habitat te worden 

getrokken. Indien het habitat in de aangevraagde situatie niet effectief blijkt te zijn, 
dienen aanvullende maatregelen voorgesteld te worden om de functionaliteit van 
het habitat te herstellen of op andere wijze te compenseren. 

d. Het rapport met de resultaten van de monitoring dient jaarlijks uiterlijk 1 oktober 
opgestuurd te worden naar info@odbn.nl, onder vermelding van ‘monitoring 
bosbeekjuffers, Z/097019’. 
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BIJLAGE 2. LOCATIE ONTWIKKELING EN ACTIVITEITEN 

 

 
 
Figuur 1. Locatie nabij de Bergstraat 50, 5051 HC te Goirle, in de gemeente Goirle. De activiteiten 
vinden plaats binnen het omlijnde gebied. 
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Tabel 1. De kadastrale percelen waarbinnen de ontwikkeling en activiteiten plaatsvinden. 
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Figuur 2. Overzicht van de te behouden gebouwen (paars omlijnd) en de gebouwen waarvan enkel de 
gevel behouden blijft (rood omlijnd). 
 

 
Figuur 3. Stedenbouwkundig plan van het plangebied. 
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Figuur 4. Overzicht van de te behouden, te kappen en nieuw aan te planten bomen. 
 

 
Figuur 5. Aanduiding beoogde inrichting natuurgebied binnen globale plangrenzen. 
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BIJLAGE 3. LOCATIE MITIGERENDE MAATREGELEN 

 

 
Figuur 6. Locatie alternatieve verblijfplaatsen (met een ster aangeduid) voor de gierzwaluw. 

 

 
Figuur 7. Locatie van de tijdelijke verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis aan de zuidzijde 
van het plangebied. 
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Figuur 8. Locatie van de tijdelijke verblijfplaatsen en de vleermuistoren  voor de gewone 
dwergvleermuis aan de noordzijde van het plangebied. 
 

 
 

Figuur 9. Locatie inbouwvoorzieningen voor de permanente vervangende verblijfplaatsen van de 
gewone dwergvleermuis. 
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Figuur 10. Locatie takkenrillen en hotwallen voor de steenmarter en kleine marterachtigen. 
 

 
Figuur 11. Locatie beek-begeleidende beplanting voor de bosbeekjuffer. 
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BIJLAGE 4. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN T.A.V. BESCHERMDE SOORTEN 

 

Meldingsformulier start handelingen t.a.v. beschermde soorten 
Ontheffing Wet natuurbescherming ex artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, artikel 3.10, 
tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid. 

 
Gegevens   

Aanvraagnummer Z/097019  

Naam initiatief het slopen van gebouwen, realiseren van woningen, verleggen en 
afdammen van beken en het realiseren van een natuurgebied, uitgevoerd 
aan de zuidrand van Goirle, nabij de Bergstraat 50 te Goirle. 

Ontheffingsperiode voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2025 

Ontheffinghouder 
Naam aanvrager 
Adres 
PC-Woonplaats  

VP Grondexploitatie B.V. 
De heer Van Puijenbroek 
Bergstraat 28 
5051 HC Goirle  

Gegevens 
werkzaamheden 

  

Contactpersoon uitvoering 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (vast) …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (mobiel) …………………………………………………………………………………………………………… 

Locatie(s) werkzaamheden …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum gereedkomen 
compensatiemaatregelen 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum start 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Overzicht planning 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen bekend is, uiterlijk 2 weken van 

tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord 

Retouradres Omgevingsdienst Brabant Noord 
Email: info@odbn.nl  
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KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, VP Grondexploitatie B.V., zuidrand van 
Goirle, nabij de Bergstraat 50, 5051 HC te Goirle, Z/097019 
 
Beschikking 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 7 mei 2020 een ontheffing 
ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk hebben verleend (kenmerk: Z/097019 - 
198254) aan VP Grondexploitatie B.V., Bergstraat 28, 5051 HC te Goirle, inzake het slopen van 
gebouwen, realiseren van woningen, verleggen en afdammen van beken en het realiseren van een 
natuurgebied, uitgevoerd aan de zuidrand van Goirle, nabij de Bergstraat 50, 5051 HC te Goirle, in de 
gemeente Goirle. De ontheffing is geldig voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 
2025.  
 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 
6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (0485) 729 189. 
Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal 
op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website 
www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen. 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tot en met 18 juni 2020 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk 
bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. 
 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord 
Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC  
’s-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 
“bezwaarschrift” te vermelden.  
Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, 
faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit 
moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk 
voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt. 
 
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom 
mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een ‘voorlopige voorziening’ 
te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch.  
 
Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van 
het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een 
dergelijke voorlopige voorziening te kunnen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. 
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-
Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020. 
 
Aan deze procedure is het kenmerk Z/097019 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit 
kenmerk te vermelden. 

 

 
's-Hertogenbosch, mei 2020 

 



 

Bijlage 46  Beschikking stikstof

 4145



 

 

 

 

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
 

  
  
  
  
 

op de op 17 juli 2020 door ons ontvangen aanvraag voor een 
vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming van VP grondexploitatie BV, Bergstraat 28,  
5051 HC te Goirle, voor de realisatie van een woningbouwproject 
(186 nieuwbouw woningen) gelegen op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie B, nummers 6603, 6204, 6995 en 
6996. 
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BESCHIKKING 

 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 17 juli 2020 van VP grondexploitatie BV een 

aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming. De aanvraag de realisatie van een woningbouwproject gelegen op de percelen 

kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie B, nummers 6603, 6204, 6995 en 6996. 
 

2 Beschikking 

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij: 

 
I. aan VP grondexploitatie BV, Bergstraat 28, 5051 HC te Goirle, de op grond van artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor de 
realisatie van een woningbouwproject op de percelen kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie B, nummers 6603, 6204, 6995 en 6996, gelegen nabij het Natura 2000-gebied, zoals 
opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning; 

II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en bijlage 1 bij deze beschikking, voor 
zover deze betrekking heeft op de activiteit en emissiepunten, onderdeel uitmaakt van deze 
vergunning; 

III. aan de beschikking het volgende voorschrift te verbinden: 

• de beoogde ontwikkeling moet, in overeenstemming met de beleidsregel, binnen 

drie jaar nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, zijn gerealiseerd. 
 

 

Bijlage 1: AERIUS Register: gebruiksfase 2030 (kenmerk: Rv77HxcWiE8t) 

 

 

's-Hertogenbosch, 19 oktober 2021 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze, 

 
De heer J. Reijnen  
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

 

1 Aanvraag 

Op 17 juli 2020 hebben wij van VP grondexploitatie bv, Bergstraat 28, 5051 HC te Goirle, een 

aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 1 oktober 2020, 21 december 2020 en 15 februari 2021 

aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is 

geregistreerd onder nummer Z/125755.  

 

2 Bevoegd gezag 

Omdat het initiatief plaats vindt in de provincie Noord-Brabant zijn wij op grond van artikel 1.3 van 

de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen 

voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.  

 

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te 

verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl). 

 

4 Ontvankelijkheid 

Wij hebben beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel 

dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor 

een vergunning is vereist.  

 

5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het eerste ontwerpbesluit 

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de website 
www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' op 17 augustus 2021. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit 
gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 
1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 17 augustus 2021 tot en met 27 september 2021, en is 
een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen 
gebruik gemaakt.  

 

6 Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en 

de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een 

toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere 

voor ruimtelijke ordening of gezondheid.  
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

 

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming 

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura  

2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van 

de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die, 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kunnen hebben 

voor een Natura 2000-gebied. 

 
Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) 
een aantal uitspraken gedaan1. De Afdeling verwijst in de uitspraak 201907146/1/R2 naar de per 1 
januari 2020 gewijzigde vergunningplicht. Deze wijziging houdt in dat er geen vergunningplicht meer 
geldt voor een wijziging van het project op basis van ‘intern salderen’ waarbij er geen significante 
gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden. Als gevolg hiervan kunnen er geen vergunningen in het 
kader van de Wnb verleend worden voor projecten die gebaseerd zijn op ‘intern salderen’. 

 

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden 

ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de 

vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning. 
 
Wet stikstofreductie en natuurverbetering 
Op 1 juli 2021 zijn de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Wsn) en het Besluit 
stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. In de Wsn is een vrijstelling van 
vergunningplicht voor het aspect stikstof opgenomen voor activiteiten van de bouwsector. De 
vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk zijn. Het 
Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de Wsn verder uit, waaronder de 
bouwvrijstelling. 
 

Stikstofregistratiesysteem 

Op 24 maart 2020 is de gewijzigde Regeling natuurbescherming in werking getreden, waarin het 

stikstofregistratiesysteem (hierna: SSRS) is opgenomen. Het SSRS registreert per Natura 2000-gebied 

de effecten van maatregelen die de stikstofdepositie moeten verminderen, zoals de verlaging 

overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur. Het systeem registreert ook 

welke salderingsruimte wordt gereserveerd en toegekend voor het verlenen van toestemmingen.  
 
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 
(hierna: Beleidsregel) vastgesteld. In deze Beleidsregel worden onder andere voorwaarden gesteld 
aan extern salderen. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State2 
blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie 
met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum3. Ook dit is vastgelegd in de 
Beleidsregel. 

 

 
1  Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 januari 2021, zaaknummer 201907146/1/R2 

samen met 201907142/1/R2 en 201907144/1/R2  
2 O.a. uitspraak van 13 november 2013, 201211640/1/R2. 
3 Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende 
meldingen op basis van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het 
Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie. 
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2 Projectbeschrijving 

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van een woningbouwproject, bestaande uit de sloop 

van bestaande gebouwen (circa 600.000 m³) en het realiseren van maximaal 186 

nieuwbouwwoningen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. 

 

3 Mogelijke effecten van het project 

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot 

van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt 

een overmaat4 aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring. 

Overige effecten worden, gelet op de gegevens in de aanvraag, de aard van de voorgenomen 

activiteit en de afstand tot de relevante beschermde gebieden, op voorhand uitgesloten. 

 

4 Stikstofdepositie 

4.1 Beoogde situatie in aanvraag 

Er wordt vergunning gevraagd voor de beoogde activiteiten zoals weergegeven in onderstaande 

tabel. 

Tabel 1. Aangevraagde situatie gebruiksfase NOx-bronnen 

Bron kg NH3/jr kg NOx/jr 

Wegverkeer 139,21 12,45 

Totaal 139,21 12,45 

 

4.2 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden 

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat er in de aangevraagde activiteiten sprake is van een toename van 

emissie van stikstofoxiden en een toename van ammoniakemissie. 

 

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden is de depositie 

berekend op verschillende punten. Uit de berekeningen blijkt dat er in de sloopfase, realisatiefase en 

gebruiksfase op het in de bijlage genoemde Natura 2000-gebied sprake is van een stikstofdepositie. 

Voor deze ontwikkeling is salderingsruimte nodig uit het SSRS. Dit is inzichtelijk gemaakt in de 

aanvraag.  

 

In onderstaande tabel zijn de maximale verschillen in depositiewaarden weergegeven. 

 

Tabel 2. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr)  

Beschermd natuurgebied Stikstofdepositie gebruiksfase 

‘Regte Heide & Riels Laag’ 0,02 

 

 

5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden 

De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen 
en soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de 
getroffen maatregelen die stikstofdepositie verminderen is het mogelijk om voor activiteiten, door 
middel van salderingsruimte uit het SSRS, een vergunning te verlenen. 

 
4 Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast 
op de habitattypen en habitats van soorten binnen Natura 2000-gebieden. 
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Voor onderhavige voorgenomen activiteit is sprake van een toename van stikstofdepositie en is 
salderingsruimte benodigd. Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat de gevraagde 
vergunning kan worden verleend voor de beoogde activiteiten en de daarbij behorende 
stikstofdepositie. In de bijlage uit AERIUS (zie bijlage 1) is de salderingsruimte weergegeven. 

 

Andere effecten 

Uit de aanvraag blijkt dat er geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke 

kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten. 

 

6 Conclusie 

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen, geen significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied 

‘Regte Heide & Riels Laag’. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, 

van de Wnb.  
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Bijlage 1: AERIUS Register: gebruiksfase 2030 (kenmerk: Rv77HxcWiE8t) 
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KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, VP GRONDEXPLOITATIE BV, SLOOP, AANLEG EN 
GEBRUIK WONINGBOUWPROJECT GOIRLE, Z/125755 
 
Beschikking 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 19 oktober 2021 een vergunning 
ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/125755-284905) aan VP 
grondexploitatie BV voor de realisatie van een woningbouwproject gelegen op de percelen 
kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie GLE01 B, nummers 6603, 6204, 6995 en 6996.  

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd. 
 
Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.  
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
 
De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen 21 oktober 2021 tot en met 1 
december 2021 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 
5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken 
dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te 
vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website 
www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen 
 
Tegen de beschikking(en) kan tot en met 1 december 2021 beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor 
https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/. 
 
Aan deze procedure is het kenmerk Z/125755 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te 
vermelden. 
 
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep 
instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het 
beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de  
Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch 
 
Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om 
gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” 
te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 
90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  
 
 
's-Hertogenbosch, oktober 2021 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Goirle Zuidrand, - Goirle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van Puijenbroek Rv77HxcWiE8t

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 juli 2021, 13:43 2030 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 139,21 kg/j

NH3 12,45 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Regte Heide & Riels Laag 0,02

Toelichting Gebruiksfase 2024

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Dorpstraat-Tilburgseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,15 kg/j 23,70 kg/j

Tijvoorstebaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,29 kg/j 26,66 kg/j

Bergstraat-Tilburgsestraat
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,44 kg/j 16,04 kg/j

Poppelseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,83 kg/j 20,32 kg/j

Mulderseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,91 kg/j 21,45 kg/j

Lokaal verkeer (west)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,52 kg/j 16,71 kg/j

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Lokaal verkeer (oost)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,31 kg/j 14,32 kg/j

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Regte Heide & Riels Laag 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4030 Droge heiden 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,02

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H3160 Zure vennen 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Dorpstraat-Tilburgseweg
Locatie (X,Y) 132555, 392687
NOx 23,70 kg/j
NH3 2,15 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 222,0 / etmaal NOx
NH3

19,53 kg/j
2,00 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

4,17 kg/j
< 1 kg/j

Naam Tijvoorstebaan
Locatie (X,Y) 132062, 391510
NOx 26,66 kg/j
NH3 2,29 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 274,0 / etmaal NOx
NH3

20,40 kg/j
2,09 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 / etmaal NOx
NH3

4,41 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

1,86 kg/j
< 1 kg/j

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Bergstraat-Tilburgsestraat
Locatie (X,Y) 132753, 392605
NOx 16,04 kg/j
NH3 1,44 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 156,0 / etmaal NOx
NH3

13,07 kg/j
1,34 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

2,97 kg/j
< 1 kg/j

Naam Poppelseweg
Locatie (X,Y) 132053, 391171
NOx 20,32 kg/j
NH3 1,83 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 156,0 / etmaal NOx
NH3

16,56 kg/j
1,70 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

3,77 kg/j
< 1 kg/j

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Mulderseweg
Locatie (X,Y) 133430, 392584
NOx 21,45 kg/j
NH3 1,91 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 143,0 / etmaal NOx
NH3

17,18 kg/j
1,76 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

4,27 kg/j
< 1 kg/j

Naam Lokaal verkeer (west)
Locatie (X,Y) 131943, 392004
NOx 16,71 kg/j
NH3 1,52 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 176,0 / etmaal NOx
NH3

13,91 kg/j
1,43 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

2,81 kg/j
< 1 kg/j

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Lokaal verkeer (oost)
Locatie (X,Y) 132955, 392434
NOx 14,32 kg/j
NH3 1,31 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 176,0 / etmaal NOx
NH3

11,91 kg/j
1,22 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Bijlage 47  Memo aanvullende stikstofberekening

4166  



Memo 

blad 1 van 2 

memonummer 1.0 
datum 5 oktober 2021 
aan Omgevingsdienst Brabant Noord  
van Antea Group 
kopie VP Grondexploitatie BV 
project Gebiedsonderzoek 2018 Van Puijenbroek 
projectnr. 0420418.105 
betreft Aanvullende stikstofdepositie berekening Van Puijenbroek Goirle 
bijlage AERIUS-berekening Rg9ixVXkLjQz 

1 Aanleiding 
VP Grondexploitatie BV (hierna: VP Grondexploitatie) is voornemens het terrein Van Puijenbroek, ten zuiden van de 
dorpskern van Goirle, te herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Voor dit woningbouwproject is een vergunning 
ingevolge artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming (Wnb) verleend vanwege stikstofdepositie. Deze vergunning 
is afgegeven door de Omgevingsdienst Brabant Noord op 13 augustus 2021 en heeft het kenmerk Z/125755.  
De vergunning is verleend voor 186 nieuwbouwwoningen. Echter, VP Grondexploitatie is voornemens vier extra 
woningen te realiseren, waarmee het totaal aantal nieuwbouwwoningen op 190 komt. Om het effect van deze vier 
extra woningen op de stikstofdepositie in beeld te brengen is een aanvullende stikstofdepositie berekening 
uitgevoerd.  

2 Uitgangspunten 
De stikstofdepositie berekening die onderdeel uitmaakt van de Wnb-vergunning is uitgevoerd in AERIUS Calculator 
(versie 2020) en heeft het kenmerk Rv77HxcWiE8t (30 juli 2021). De uitgangspunten met betrekking tot de 
modellering zijn beschreven in de rapportage van Antea Group van 21 juli 2021 met de titel ‘Stikstofdepositie 
onderzoek Zuidrand Goirle – Stedelijke ontwikkeling Van Puijenbroek’ (projectnummer 0420418.105).  

Om te bepalen of er sprake kan zijn van een effect op de stikstofdepositie ten gevolge van de bouw van vier extra 
woningen is een verschilberekening uitgevoerd in AERIUS Calculator. Hierin is de verkeersgeneratie ten gevolge van 
190 nieuwbouwwoningen afgezet tegen de verkeersgeneratie ten gevolge van 186 nieuwbouwwoningen (bronnen uit 
berekening met kenmerk Rv77HxcWiE8t). De verkeersgeneratie als gevolg van 190 woningen volgt uit het 
verkeersrapport voor de locatie1. Dit rapport bevat een actuele verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling. 

In de navolgende tabel zijn de vervoersaantallen per bron in AERIUS weergegeven voor de vergunde berekening voor 
186 woningen (met kenmerk Rv77HxcWiE8t).  

1 20210930_407072_101_Verkeerstoets herontwikkeling Van Puijenbroek - def rev05 - AG



blad 2 van 2 

Tabel 1: Vervoersaantallen referentiesituatie  

In de navolgende tabel zijn de voertuigaantallen opgenomen voor de beoogde situatie.  

Tabel 2: Vervoersaantallen beoogde situatie 

3  Resultaat en conclusie 
Uit de AERIUS-berekening volgt dat er geen sprake is van een toename in de stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden. De berekening is uitgevoerd met rekenjaar 2024, het eerst mogelijke jaar van volledige realisatie. De 
berekening heeft het kenmerk Rg9ixVXkLjQz en is opgenomen als bijlage bij deze memo.  
Geconcludeerd wordt dat voor de bouw van vier extra nieuwbouwwoningen op het terrein Van Puijenbroek geen 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming hoeft te worden aangevraagd. Er wordt gebruik gemaakt van het 
instrument ‘intern salderen’. 

Bron Naam Licht verkeer per etmaal Middelzwaar verkeer per 
etmaal 

Zwaar verkeer per 
etmaal 

1 Tijvoortsebaan 274 5 1 

2 Bergstraat- Tilburseweg 156 3 0 

3 Dorpsstraat - tilburseweg 222 4 0 

4 Poppelseweg 156 3 0 

5 Muldersweg 143 3 0 

6 Overig/lokaal (oost) 176 3 0 

7 Overig/lokaal (west) 176 3 0 

Bron Naam Licht verkeer per etmaal Middelzwaar verkeer per 
etmaal 

Zwaar verkeer per 
etmaal 

1 Tijvoortsebaan 445 8 1 

2 Bergstraat-Tilburgseweg 237 4 0 

3 Muldersweg 109 2 0 

4 Puppeldeweg 40 1 0 

5 Mulderseweg Hilvarenbeek 99 2 0 

6 Overig/lokaal (oost) 242 4 0 

7 Overig/lokaal (west) 242 4 0 

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Referentie situatie en Beoogde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Goirle -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van Puijenbroek Rg9ixVXkLjQz

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

05 oktober 2021, 11:57 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 240,25 kg/j 254,67 kg/j 14,42 kg/j

NH3 15,44 kg/j 16,43 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Regte Heide & Riels Laag 0,00

Toelichting Gebruiksfase 2024 verschilberekening met 190 woningen

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten

pagina 2/17



Locatie
Referentie situatie

Emissie
Referentie situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Dorpstraat-Tilburgseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,67 kg/j 41,16 kg/j

Tijvoorstebaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,83 kg/j 45,09 kg/j

Bergstraat-Tilburgsestraat
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,79 kg/j 27,78 kg/j

Poppelseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,27 kg/j 35,20 kg/j

Mulderseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,37 kg/j 37,00 kg/j

Lokaal verkeer (west)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,90 kg/j 29,10 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Lokaal verkeer (oost)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,62 kg/j 24,93 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Locatie
Beoogde situatie

Emissie
Beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mulderseweg richting Hilvarenbeek
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,95 kg/j 30,30 kg/j

Tijvoorstebaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,56 kg/j 71,82 kg/j

Bergstraat-Tilburgsestraat
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,70 kg/j 41,48 kg/j

Poppelseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 9,41 kg/j

Mulderseweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,79 kg/j 27,67 kg/j

Lokaal verkeer (west)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,60 kg/j 39,86 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Lokaal verkeer (oost)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,23 kg/j 34,14 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Regte Heide & Riels Laag 0,02 0,03 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4030 Droge heiden 0,02 0,03 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,02 0,03 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,02 0,02 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,01 0,00

H3160 Zure vennen 0,02 0,02 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,01 0,00 -0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Referentie situatie

Naam Dorpstraat-Tilburgseweg
Locatie (X,Y) 132555, 392687
NOx 41,16 kg/j
NH3 2,67 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 222,0 / etmaal NOx
NH3

35,70 kg/j
2,54 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

5,46 kg/j
< 1 kg/j

Naam Tijvoorstebaan
Locatie (X,Y) 132062, 391510
NOx 45,09 kg/j
NH3 2,83 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 274,0 / etmaal NOx
NH3

37,28 kg/j
2,65 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 / etmaal NOx
NH3

5,78 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

2,03 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Naam Bergstraat-Tilburgsestraat
Locatie (X,Y) 132753, 392605
NOx 27,78 kg/j
NH3 1,79 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 156,0 / etmaal NOx
NH3

23,88 kg/j
1,70 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

3,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam Poppelseweg
Locatie (X,Y) 132053, 391171
NOx 35,20 kg/j
NH3 2,27 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 156,0 / etmaal NOx
NH3

30,26 kg/j
2,15 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

4,94 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Naam Mulderseweg
Locatie (X,Y) 133430, 392584
NOx 37,00 kg/j
NH3 2,37 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 143,0 / etmaal NOx
NH3

31,40 kg/j
2,23 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

5,59 kg/j
< 1 kg/j

Naam Lokaal verkeer (west)
Locatie (X,Y) 131943, 392004
NOx 29,10 kg/j
NH3 1,90 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 176,0 / etmaal NOx
NH3

25,42 kg/j
1,81 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

3,68 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Naam Lokaal verkeer (oost)
Locatie (X,Y) 132955, 392434
NOx 24,93 kg/j
NH3 1,62 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 176,0 / etmaal NOx
NH3

21,78 kg/j
1,55 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 / etmaal NOx
NH3

3,15 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Beoogde situatie

Naam Mulderseweg richting
Hilvarenbeek

Locatie (X,Y) 133363, 392399
NOx 30,30 kg/j
NH3 1,95 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 99,0 / etmaal NOx
NH3

25,86 kg/j
1,84 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

4,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Tijvoorstebaan
Locatie (X,Y) 132062, 391510
NOx 71,82 kg/j
NH3 4,56 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 445,0 / etmaal NOx
NH3

60,55 kg/j
4,30 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

8,0 / etmaal NOx
NH3

9,24 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

2,03 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie
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Naam Bergstraat-Tilburgsestraat
Locatie (X,Y) 132753, 392605
NOx 41,48 kg/j
NH3 2,70 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 237,0 / etmaal NOx
NH3

36,28 kg/j
2,58 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

5,20 kg/j
< 1 kg/j

Naam Poppelseweg
Locatie (X,Y) 132053, 391171
NOx 9,41 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 40,0 / etmaal NOx
NH3

7,76 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

1,65 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie
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Naam Mulderseweg
Locatie (X,Y) 133430, 392584
NOx 27,67 kg/j
NH3 1,79 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 109,0 / etmaal NOx
NH3

23,94 kg/j
1,70 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

3,73 kg/j
< 1 kg/j

Naam Lokaal verkeer (west)
Locatie (X,Y) 131943, 392004
NOx 39,86 kg/j
NH3 2,60 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 242,0 / etmaal NOx
NH3

34,95 kg/j
2,48 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

4,90 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie
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pagina 15/17



Naam Lokaal verkeer (oost)
Locatie (X,Y) 132955, 392434
NOx 34,14 kg/j
NH3 2,23 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 242,0 / etmaal NOx
NH3

29,94 kg/j
2,13 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

4,20 kg/j
< 1 kg/j

Rg9ixVXkLjQz (05 oktober 2021)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 Inleiding 

Deze rapportage (aanmeldnotitie) bevat de resultaten van de vormvrije m.e.r.-beoordeling die 
voor de ontwikkeling van de zuidrand in Goirle opgesteld is. De ontwikkeling van de zuidrand 
bestaat op hoofdlijnen uit natuurontwikkeling en woningbouw op en om twee oude 
fabriekscomplexen aan de zuidelijke rand van Goirle. Deze twee fabriekscomplexen vormen de 
deelgebieden in deze aanmeldnotitie en bestaan uit: 

1. Het voormalige fabrieksterrein van Van Besouw. 
2. Het voormalige fabrieksterrein van Van Puijenbroek. 

 
De ontwikkeling van de zuidrand wordt na vergunningverlening uitgevoerd door NBU 
Projectontwikkeling IV B.V. (Van Besouw) en ontwikkelcombinatie VP Capital & WilmaCRA (Van 
Puijenbroek). Deze partijen treden op als initiatiefnemer. Iedere initiatiefnemer laat voor zijn 
plangebied een bestemmingsplan opstellen. De ontwikkelingslocaties kennen daarmee gescheiden 
plannen en gescheiden ruimtelijke procedures. De plannen voor de ontwikkelingslocaties zijn waar 
nodig wel met oog voor elkaar gemaakt. Omdat de plannen min of meer eenzelfde traject volgen, 
worden in deze aanmeldnotitie de plannen gezamenlijk en in samenhang beschouwd teneinde de 
cumulatieve effecten te beoordelen. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling de 
Zuidrand Goirle toegelicht, worden de deellocaties nader gespecificeerd en worden het doel en de 
onderzoeksvragen beschreven.  
 
Ten behoeve van de ontwikkelingslocatie Van Besouw is voor de eerste fase al het 
bestemmingsplan ‘Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw’ vastgesteld op 1 september 2020. Ten 
behoeve van dit bestemmingsplan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling1 uitgevoerd. In deze 
beoordeling is rekening gehouden met de ontwikkellocatie Van Puijenbroek. Op dit moment zijn 
de bestemmingsplannen voor Van Besouw fase 2 en Van Puijenbroek in voorbereiding. In dit kader 
zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd en eerder uitgevoerde onderzoeken geactualiseerd. 
Deze nieuwe onderzoeken zijn de aanleiding geweest voor het actualiseren van voorliggende 
vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling d.d. 3 februari is hierbij als basis 
gebruikt en geactualiseerd op basis van voortschrijdende inzichten en de uitgevoerde 
onderzoeken. In voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling is de effectbepaling uitgevoerd voor 
de totale ontwikkeling (ontwikkellocatie Van Besouw fase 1, Van Besouw fase 2 en Van 
Puijenbroek). 

1.1 Visie Zuidrand Goirle 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd 
en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de 
firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vindt nog 
opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren 
van de terreinen, NBU Projectontwikkeling IV b.v. (eigenaar van het Van Besouw-terrein) en VP 
Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot 
woningbouwlocaties. Tussen de twee fabrieksterreinen in ligt een verpleegtehuis in eigendom van 
Thebe. Op het terrein van Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. 
 
In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 
opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen aandacht 
besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale 
vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de 

 
1 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Ontwikkeling zuidrand Goirle, d.d. 3 februari 2020, Antea 

Group 
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Goirle  

omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 
vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de 
initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-
Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.1: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).  

 
 
 

 
 

1.2 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie hebben de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog 
voor elkaar gewerkt aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen 
voor de deelgebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan 
met de planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking 
van een aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en 
cultuurhistorie). 
 
Vooruitlopend op de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor de locaties zijn diverse 
gebiedsonderzoeken reeds opgestart/uitgevoerd met de visie als het uitgangspunt. Deze zijn later 
zo nodig geactualiseerd naar de plansituatie. 
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1.3 Ontwikkeling ‘Zuidrand Goirle’ 

De voorgenomen ontwikkeling ‘Zuidrand Goirle’ bestaat concreet uit de herontwikkeling van twee 
bedrijventerreinen tot woningbouw, daarnaast wordt een groenblauwe zone ingericht. Bij de 
woningbouw gaat het om twee locaties: Van Besouw (maximaal 190 woningen) en Van 
Puijenbroek (maximaal 190 woningen). Van Besouw wordt, vanwege de initieel beschikbare 
woningbouwcontingenten, in twee fasen ontwikkeld. Fase 1 van de ontwikkeling van de locatie 
Van Besouw bestaat uit de bouw van 149 woningen. De overige ontwikkeling (met maximaal 41 
woningen) vindt plaats in Fase 2. De 190 woningen van de locatie Van Puijenbroek worden in één 
fase ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van Van Besouw worden twee bestemmingsplannen 
opgesteld (fase 1 en 2). Voor Van Puijenbroek wordt één bestemmingsplan opgesteld. De 
bedrijfscomplexen worden grotendeels gesloopt, ook vindt er natuurontwikkeling plaats rond de 
Nieuwe Leij.  
 
In het kader van de bestemmingsplanprocedures wordt een zogenaamde vormvrije m.e.r. 
beoordelingsprocedure doorlopen.  
 

 
Figuur 1.2: Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Antea Group, 2019), de locatie van Van Besouw is rechts 
aangegeven in blauw, de locatie van Van Puijenbroek is links in paars aangegeven. De natuurontwikkeling van 
de groenblauwe zone vindt globaal plaats binnen de stippellijn. Tussen deze twee locaties ligt Thebe 
(aangegeven in geel) 

Er wordt één vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld voor de woningbouw op beide locaties (voor 
beide fasen) en de ontgronding ten behoeve van de gedeeltelijke omlegging van de Nieuwe Leij. 
Dit vanwege het integrale karakter van de aanpak van de zuidrand en om de cumulatieve effecten 
van beide bestemmingsplannen te analyseren. De vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft als doel om 
te toetsen of, als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, sprake is van mogelijke belangrijke 
nadelige milieugevolgen die ertoe zouden moeten leiden dat een (volwaardige) m.e.r.-procedure 
moet worden lopen. Dit is een afweging en besluit dat het bevoegde gezag moet nemen in het 
kader van de bestemmingsplanprocedure. 
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1.4 Doel en onderzoeksvragen  

De voorgenomen ontwikkeling ‘Zuidrand Goirle’ bestaat concreet uit de herontwikkeling van twee 
bedrijventerreinen tot woningbouw, daarnaast wordt een groenblauwe zone ingericht. Voor de 
ontgronding ten behoeve van de gedeeltelijke omlegging van de Nieuwe Leij binnen de 
groenblauwe zone is een omgevingsvergunning verleend. In het kader van het 
omgevingsvergunningstraject wordt een aparte vormvrije m.e.r.-beoordelingsprocedure 
doorlopen.  
 
De procedure van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang vroegtijdig 
en volwaardig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een 
besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie of een bestemmingsplan. Het centrale onderdeel van een 
m.e.r. is het milieueffectrapport (MER) waarin de milieueffecten voor tal van aspecten voor een of 
meerdere alternatieven geanalyseerd en beoordeeld worden ten opzichte van de 
referentiesituatie. Deze m.e.r.-procedure is van toepassing bij activiteiten waarvan reeds vast staat 
dat er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Deze activiteiten met bijbehorende 
drempelwaarden staan weergegeven in onderdeel C van het Besluit m.e.r. (dit geldt eveneens voor 
activiteiten uit onderdeel D waar een plan voor nodig is). 
 
Naast het direct uit moeten voeren van een m.e.r. zijn in het Besluit m.e.r. ook activiteiten met 
bijbehorende drempelwaarden aangegeven waarvoor eerst beoordeeld moet worden of sprake is 
van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze activiteiten en drempelwaarden staan 
benoemd in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteiten dient een zogenoemde 
m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. 
Daarnaast is het verplicht om aandacht aan m.e.r. te besteden voor activiteiten die in onderdeel D 
genoemd staan, maar waar de drempelwaarden niet gehaald worden. Deze drempelwaarden zijn 
aantallen, oppervlaktes of grootte (bijvoorbeeld 100 hectare, 110 stuks, etc.). Voor activiteiten die 
wel in onderdeel D van het Besluit m.e.r. genoemd staan, maar waar de aantallen uit het 
betreffende plan of besluit onder de drempelwaarden liggen, dient een vormvrije m.e.r.-
beoordeling uitgevoerd te worden. Hierbij wordt, net als bij de m.e.r.-beoordeling, getoetst of er 
mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen op kunnen treden. Sinds een uitspraak van het 
Europese Hof mei 2017 worden aan een vormvrije m.e.r.-beoordeling (nagenoeg) dezelfde eisen 
gesteld als aan een niet-vormvrije m.e.r.-beoordeling. Qua inhoud gelden de vereisten vanuit de 
Europese richtlijn m.e.r. 
 
De voorgenomen ontwikkeling heeft tot gevolg dat de functie van de gronden gaat veranderen. De 
bouw van woningen op de voormalige fabriekslocaties is niet opgenomen in onderdeel C van het 
Besluit m.e.r. De activiteit is wel opgenomen in onderdeel D onder categorie D11.2.  
 
Daarnaast wordt bij de herontwikkeling van Van Puijenbroek agrarisch gebied herontwikkeld ten 
behoeve van woningbouw. Deze functieverandering brengt een herinrichting van deze gronden 
met zich mee. Op basis van onderdeel D onder categorie D9 kan een dergelijke herinrichting m.e.r-
(beoordelings)plichtig zijn 
 
Als onderdeel van de integrale ontwikkeling van de zuidrand wordt de loop van de beek de ‘Nieuwe 
Leij’ deels aangepast. De beek krijgt ten zuiden van de locatie Van Puijenbroek een nieuw en 
meanderend tracé. De aanleg van dit tracé leidt tot ontgronding. Activiteiten gericht op 
ontgronding zijn opgenomen in onderdeel D onder categorie D16.1 van het Besluit m.e.r.  
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Activiteiten Gevallen Besluit 
D9 Een 

landinrichtingsproject 
dan wel een wijziging of 
uitbreiding daarvan. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft 
op 
1°. een functiewijziging 
met een oppervlakte van 
125 hectare of meer van 
water, natuur, recreatie of 
landbouw of 
2°. vestiging van een 
glastuinbouwgebied of 
bloembollenteeltgebied 
van 50 hectare of meer. 
 

De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke 
ordening, en de plannen, 
bedoeld in de artikelen 
3.1, eerste lid, 3.6, 
eerste lid, onderdelen a 
en b, van die wet, de 
vaststelling van het 
inrichtingsplan, bedoeld 
in artikel 17 van de Wet 
inrichting landelijk 
gebied, het plan, 
bedoeld in artikel 11 van 
de Reconstructiewet 
concentratiegebieden en 
het plan bedoeld in 
artikel 18 van de 
Reconstructiewet 
concentratiegebieden. 

D11.2 De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
stedelijke 
ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw 
van winkelcentra of 
parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft 
op: 
1. een oppervlakte van 
100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten 
gebied en 2.000 of meer 
woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeropper- 
vlakte van 200.000 m2 of 
meer. 

De vaststelling van het 
plan, bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b van 
de Wet ruimtelijke 
ordening dan wel bij het 
ontbreken daarvan van 
het plan, bedoeld in 
artikel 3.1, eerste lid, 
van die wet. 

D16.1 De ontginning dan wel 
wijziging of uitbreiding 
van de ontginning van 
steengroeven of 
dagbouwmijnen, met 
inbegrip van de winning 
van 
oppervlaktedelfstoffen 
uit de landbodem, 
anders dan bedoeld 
onder D16.2. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft 
op een terreinoppervlakte 
van 12,5 hectare of meer. 

Het besluit, bedoeld in 
artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet. 

 
De voorgenomen activiteit vallen onder de drempelwaarden (zie kolom 'gevallen'). De totale 
oppervlakte van de gronden die geheel of gedeeltelijk heringericht wordt is circa 30 hectare. Er 
worden (uitgaande van de realisatie van het maximale aantal woningen) in totaal 380 woningen 
gerealiseerd. De ontgronding ten behoeve van de natuurontwikkeling heeft een oppervlakte van 
circa 11,35 hectare. Omdat er geen drempelwaarden overschreden worden, moet voor de 
onderhavige bestemmingsplannen een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld worden.  
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1.5 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling 

Er bestaan inhoudelijke vereisten voor het toetsen of sprake is van mogelijke belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Deze inhoudelijke vereisten staan benoemd in bijlage III van de Europese richtlijn 
m.e.r. In deze richtlijn staan drie aspecten waaraan de voorgenomen activiteiten in een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling aan getoetst worden (zie samenvatting in het navolgend tekstvak): 

1. Kenmerken van het project. 
2. Plaats van het project. 
3. Kenmerken van het potentiële effect.  

1.6 Leeswijzer 

Dit rapport volgt de indeling van bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r. In hoofdstuk twee staan 
de kenmerken van het project centraal. In hoofdstuk drie staat de plaats van het project centraal. 
In hoofdstuk vier staan de kenmerken van potentiële effecten centraal. Het rapport sluit in 
hoofdstuk vijf af met enkele conclusies. 
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Selectiecriteria Europese richtlijn  
 
1. Kenmerken van de projecten 
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

▪ de omvang van het project; 
▪ de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
▪ het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
▪ de productie van afvalstoffen; 
▪ verontreiniging en hinder; 
▪ risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën; 
▪ de risico’s voor de menselijke gezondheid.  

 
2. Plaats van de projecten 
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen 
zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

▪ het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 
▪ de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 
▪ het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht 

voor de volgende typen gebieden: 
o wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 
o kustgebieden en het mariene milieu; 
o berg- en bosgebieden; 
o reservaten en natuurparken; 
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door 

die wetgeving worden beschermd; 
o speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen 

krachtens Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 92/43/EEG; 
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde 

normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden; 
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 
3. Kenmerken van het potentiële effect 
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de 
punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: 

▪ het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 
▪ de aard van het effect; 
▪ het grensoverschrijdende karakter van het effect; 
▪ de intensiteit en complexiteit van het effect; 
▪ de waarschijnlijkheid van het effect; 
▪ de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 

effect; 
▪ de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of 

goedgekeurde projecten; 
▪ de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Ontwikkeling zuidrand Goirle (Van Puijenbroek en Van Besouw fase 2) 
projectnummer 0407072.101 
19 oktober 2021 revisie 06 
  

 

Blad 8 van 45 

2 Kenmerken van het project 

2.1 Omvang van het project 

Voor de ontwikkeling van de Locatie Besouw, Locatie Puijenbroek en de natuurontwikkeling is een 
stedenbouwkundig plan opgesteld. In totaal worden maximaal 380 woningen mogelijk gemaakt in 
twee fasen.  
 
Locatie Van Besouw 
De locatie Van Besouw, circa 5,5 hectare, wil NBU Projectontwikkeling IV b.v transformeren naar 
een woongebied met aandacht voor de cultuurhistorische elementen. De transformatie van het 
terrein is - vanwege de beschikbare contingenten – gefaseerd uitgevoerd. In 2020 is een 
bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van maximaal 155 woningen in de eerste fase van de 
voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt. Dat bestemmingsplan is het bestemmingsplan 
'Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw' zoals dat op 22 september 2020 vastgesteld is. 
 
Fase 2 van de ontwikkeling Van Besouw maakt woningbouw mogelijk op gronden die in het 
vigerend bestemmingsplan bestemd zijn als 'Bedrijf'. Fase 2 bestaat uit het mogelijk maken van 
maximaal 35 woningen. In fase 1 worden echter 149 van de maximaal 155 woningen gerealiseerd. 
Deze zes overige woningen worden, op basis van een privaatrechtelijke afspraak tussen de 
gemeente Goirle en de ontwikkelaar, toegevoegd aan de ontwikkeling van fase 2. Daarmee worden 
in fase 2 maximaal 41 (35+6) woningen mogelijk gemaakt. Nadat deze woningen gerealiseerd zijn, 
is de gehele voormalige fabriekslocatie getransformeerd tot een hoogwaardige woonwijk. 
 
Onderstaande afbeelding toont het stedenbouwkundig plan voor de locatie Van Besouw. Het bevat 
het totale herontwikkelingsplan. Fase 2 is blauw omlijnd. 
 

 
Figuur 2.1: Stedenbouwkundig plan met fase 2 blauw omlijnd (bron: Buro Lubbers,  
                     Bedaux De Brouwer architecten en Mulleners + Mulleners architecten, oktober 2018).  

De auto-ontsluiting voor de locatie Van Besouw fase 1 verloopt in de toekomstige situatie via de 
Kerkstraat ter hoogte van de Groeneweg en de Beeksedijk. De huidige aansluiting aan de 
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Kerkstraat, de 'fabrieksstraat' wordt ingericht voor gemengd verkeer. Voor de woningen worden 
parkeerplekken op eigen terrein, in de openbare ruimte en in stallingsgarage gerealiseerd.   
De ontsluiting van fase 2 zal verlopen via de Beeksedijk en de Kerkstraat (zie figuur 3.1 van het 
onderzoek). Via de Kerkstraat kan alleen richting Van Besouw worden gereden, al het verkeer 
verlaat de wijk via de Beeksedijk. Dit komt doordat de ingangen vanaf de Kerkstraat 
eenrichtingswegen zijn richting Van Besouw. Hierdoor is het alleen mogelijk om de wijk te verlaten 
via de Beeksedijk. Tussen het oostelijke en westelijke deel van het plangebied is geen onderlinge 
uitwisseling voor gemotoriseerd verkeer mogelijk. 
 
Het plangebied wordt gekenmerkt door de groene randen. De huidige groene dorpsrand met 
populieren wordt vervangen door een meer gevarieerde, natuurlijke inrichting van de Nieuwe Leij 
met flauwe oevers en bomen. In de toekomstige situatie ontstaat ten noorden van de Nieuwe Leij 
een groene dorpsrand met natuurvriendelijke oevers en een wandelpad. Ook de Fabrieksstraat 
(fase 1) en de Beeksedijk krijgen een functie als wandelroute. Deze routes zorgen voor een 
fijnmazig netwerk van wandelroutes tussen dorpskern en buitengebied en maken het industriële 
verleden van het gebied beleefbaar. De locatie van de voormalige fabriek gaat daarmee ook meer 
dan nu onderdeel uitmaken van de kern van Goirle.  

 
In de nieuwe situatie krijgt de Nieuwe Leij meer ruimte. De noordelijke oever ter hoogte van het 
plangebied wordt flauwer gemaakt en aangevuld met een laagte (zoals eerder al met de zuidoever 
gedaan is). Op die manier ontstaat een waterbergingsgebied waar eventueel overvloedig 
regenwater in opgevangen kan worden. Met de herinrichting van de Nieuwe Leij worden ook de 
ecologische en recreatieve waarden versterkt. Conform de visie op de zuidrand van Goirle ontstaat 
daarmee ook een groene overgang tussen de nieuwe woonbuurt en de Nieuwe Leij. In het gedeelte 
van het plangebied waar woningen gebouwd gaan worden, worden maatregelen genomen om 
water vast te houden, te bergen en te infiltreren. Wadi's in de lanen houden het water vast. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
De locatie Van Puijenbroek bestaat enerzijds uit het fabrieksterrein van de voormalige 
textielfabriek en anderzijds uit het zuidelijk hiervan gelegen landelijke gebied en zijn grotendeels 
in eigendom van de familie Van Puijenbroek. Het fabrieksterrein met haar gebouwen doet nog 
gedeeltelijk dienst voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het 
hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren 
leeg. Momenteel wordt op een andere locatie in Goirle een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. 
De verhuizing van de activiteiten staat gepland voor medio 2021. Aan de grens van het landelijke 
gebied bevindt zich de Nieuw Leij en het gebied bestaat verder voornamelijk uit 
landbouwpercelen. Het idee is de locaties te transformeren naar een gebied waarin wonen, 
werken, recreëren, cultuurhistorie en natuur samengaan. 
 
Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Nieuwe Leij verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette 
woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. Met de verlegging van de Nieuwe Leij en de 
inrichting van de natuurgebieden is eind 2020 reeds aangevangen. De vergunningen hiervoor zijn 
afgegeven onder het vigerende bestemmingsplan. De inrichting van het gebied moet in het nieuwe 
bestemmingsplan worden geborgd. Naast de natuurontwikkeling wordt ook geïnvesteerd in het 
behoudt van cultuurerfgoed door de monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, 
schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te renoveren en in het plan elementen in te passen die 
verwijzen naar de rijke historie. 
In de huidige situatie is buiten het plangebied een biomassa-installatie aanwezig. Deze installatie 
staat in het ketelhuis nabij de monumentale schoorsteen. De installatie produceert warmte voor 
de bestaande bedrijfsbebouwing en het zorgcentrum Thebe Elisabeth.  
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In het stedenbouwkundigplan zijn vooralsnog 190 nieuwe woningen geprojecteerd. In Figuur 2.2 
is het stedenbouwkundigplan met de verschillende buurtjes en de groen-blauwe zone 
weergegeven. 
 
In het plan zijn, binnen de bestemming ‘Woongebied’, de te handhaven monumenten (de oude 
fabriekspanden) zorgvuldig ingepast en er zal worden gezocht naar een nieuwe duurzame functie: 
appartementen, horecafunctie en binnentuin in het voormalig kantoorcomplex aan de Bergstraat 
en een woonhuis in het oude kantoor aan de Watermolenstraat (onderdeel van het ensemble met 
de biomassainstallatie). De oude machinekamer met stoommachine blijft behouden en er zal 
worden geprobeerd het als bijzondere vergaderruimte (vergaderen in een ruimte met een 
historische/industriële sfeer) te verhuren. Hier komt ook een expositieruimte waar het verhaal van 
de textielindustrie en haar mensen kan worden verteld. 
 

 
Figuur 2.2: Stedenbouwkundig plan locatie Van Puijenbroek (bron: Kuiper Compagnons, Wilma Wonen, CRA 
vastgoed en Antea Group, augustus 2021) 
 
Onderdeel van het plan is de natuurontwikkeling rond de Nieuwe Leij. In het kader van die 
natuurontwikkeling is de eerdergenoemde ontgronding nodig. 
 
De auto-ontsluiting voor de locatie Van Puijenbroek verloopt in de toekomstige situatie via de 
Bergstraat en de Watermolenstraat. De bestaande inritten tot het plangebied blijven op hun 
locatie gehandhaafd. De parkeerbalans in het bestemmingsplan is bepaald volgens de CROW-norm 
(gemiddelde waarde per categorie en type). Parkeren wordt mogelijk gemaakt op eigen terrein, in 
openbaar gebied, via gebouwd parkeren of in een halfverharde grasberm.  
 
De groenstructurenkaart van Goirle laat zien dat op het fabriekscomplex geen waardevolle 
groenstructuren aanwezig zijn. De Bergstraat is aangemerkt als groene gebiedsontsluitingsweg. 
Daarnaast wordt de Tuin Huize Anna aangemerkt als particulier waardevol groen. De tuin van Huize 
Anna wordt zoveel mogelijk gehandhaafd als een parkbos en waar nodig enigszins heringericht. 
Een gedeelte hiervan wordt openbaar. Daarnaast worden in het plangebied enkele bomen gekapt, 
maar het aantal gekapte bomen wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanplant van nieuwe 
bomen. 
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De Nieuwe Leij bevindt zich in het zuiden van de locatie Van Puijenbroek. In het kader van de 
natuurontwikkeling rondom De Nieuwe Leij is de ontgronding ten behoeve van de aanleg van het 
nieuwe beektracé nodig. De totale oppervlakte van gronden waarvan de inrichting verandert als 
gevolg van de voorgenomen ontwikkeling bedraagt 5,85 hectare. 
 
In het oosten van het plangebied, is ten noorden van de Nieuwe Leij, tevens een bestemming 
‘Maatschappelijk’ opgenomen. In het bestemmingsplan is, na afstemming met de gemeente, op 
gronden met de  bestemming ‘Maatschappelijk’ geen bouwvlak opgenomen waardoor feitelijk 
geen activiteiten mogelijk worden gemaakt. De verdere uitwerking volgt in het separate 
bestemmingsplan/omgevingsplan dat Thebe voor dit deel en haar overige huidige grondgebied 
gaat opstellen. De activiteiten die met dit bestemmingsplan/omgevingsplan mogelijk gemaakt 
zullen worden sluiten aan op de huidige verzorgingstaken van Thebe. 

2.2 Overige kenmerken 

De ontwikkeling heeft geen bijzondere kenmerken ten aanzien van: 
▪ het gebruik van natuurlijke hulpbronnen: 

er worden geen natuurlijke hulpbronnen van het gebied gebruikt om de ontwikkeling 
te realiseren. Het gebied heeft ook geen natuurlijke hulpbronnen die eventueel 
gebruikt kunnen worden. Er zijn daarom geen bijzondere kenmerken betreffende dit 
aspect; 

▪ de productie van afvalstoffen: 
bij de bouw van het gebouw en aanleg van de infrastructuur wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van duurzame en waar mogelijk circulaire materialen. Hiermee 
wordt de productie van afval zoveel mogelijk voorkomen. Er zijn daarom geen 
bijzondere kenmerken betreffende dit aspect; 

▪ risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën: 
er wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen of technologieën voor de 
bouw of het bestaan van de woningen. Er zijn daarom geen bijzondere kenmerken 
betreffende dit aspect. 
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3 Plaats van het project 

3.1 Ligging van het project 

De ‘herontwikkeling Zuidrand’ bestaat uit twee plangebieden, hieronder worden beide 
plangebieden weergegeven en beschreven. 
 
Locatie Van Besouw 
Het plangebied ligt in de zuidrand van de kern Goirle aan de Kerkstraat. Het plangebied kent 
globaal de volgende begrenzing: aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de 
Kerkstraat. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Beeksedijk. De zuidelijke en westelijke 
begrenzing van het plangebied bestaat uit respectievelijk het beekje de Nieuwe Leij en de 
bebouwing en een waterpartij gelegen aan de Hoogen Dries. De navolgende afbeelding toont de 
begrenzing van het plangebied. 
 

 
Figuur 3.1: Plangebied Locatie Van Besouw. 

 
  

De Nieuwe Leij 

Fabrieksstraat 
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Locatie Van Puijenbroek 
Het plangebied ligt in de zuidrand van de kern Goirle aan de Bergstraat. Het plangebied kent 
globaal de volgende begrenzing. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door de Bergstraat. 
De zuidelijke begrenzing loopt ten zuiden van de Nieuwe Leij door de landerijen van Goirle. De 
westelijke begrenzing bestaat uit de bebouwing en de particuliere tuinen aan de Bergstraat. De 
oostelijke begrenzing van het plangebied bestaat deels uit de Watermolenstraat, de tuin van Huize 
Anna en het Kerklaantje. De bestaande biomassacentrale is buiten het plangebied gehouden. 

 
Figuur 3.2: Plangebied Locatie Van Puijenbroek 

3.2 Bestaand grondgebruik  

Locatie Van Besouw 
Het plangebied bestaat uit het terrein aan de Kerkstraat, waar Van Besouw in het verleden een 
textielfabriek is gestart. Een structuurbepalend onderdeel van het complex van Van Besouw is de 
fabrieksstraat die van de Kerkstraat tot aan de Nieuwe Leij leidt. Aan de westzijde van deze 
fabrieksstraat bevindt zich een zone waar de fabriek ontstaan is en waar de historische functie van 
de verschillende bouwdelen nog blijkt uit de vorm van de bouwmassa’s. De oudste bebouwing is 
vooral aan de kant van de Kerkstraat te vinden. 
 
De zone ten oosten van de fabrieksstraat heeft bebouwing die teruggaat tot de late jaren twintig 
van de vorige eeuw. In deze zone is de functionele samenhang tussen de verschillende, vooral 
blokvormige bouwmassa’s, minder sterk. Dat komt ook door de grotere differentiatie in functies. 
Hier zijn onder andere een kantoorgebouw, een expeditie-gebouw, een garage, een voormalig 
brandweerlokaal, het verwarmingshuis en de machinekamer te vinden. De meest recente 
nieuwbouw, de laatste uitbreiding aan de oostzijde, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Deze 
nieuwbouw behoudt in dit bestemmingsplan de reeds bestaande bedrijfsbestemming. 
 
Binnen het plangebied is geen water aanwezig. In het plangebied is in de noordoosthoek een 
intensief onderhouden grasveld (buurtgroen) aanwezig. Daarnaast is langs de gehele westzijde van 
het gebied een groenstrook met bomen aanwezig. Tot slot bevindt zich aan de zuidkant, ter hoogte 
van de Nieuwe Leij, een groenstrook met bomen. 
 

De Nieuwe Leij 

Van Puijenbroek 

Biomassacentrale 
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Locatie Van Puijenbroek 
Het plangebied bestaat uit het terrein aan de Bergstraat, waar de textielfabriek van HaVeP, die in 
eigendom van Van Puijenbroek is, nog gedeeltelijk dienst doet voor opslag, productontwikkeling 
en als Texperience-center. Door geleidelijke uitbreiding, gekenschetst door inbreiding en 
aaneenschakeling van bestaande en nieuwe gebouwen, is één groot complex ontstaan met 
daaromheen slechts enkele, relatief kleinschalige, vrijstaande gebouwen.  
 
In het zuiden omvat het plangebied het beekdal van De Oude Leij en De Nieuwe Leij. Ten zuiden 
van de Oude Leij bevinden zich agrarische gronden. Het plangebied vormt een dynamische 
overgang tussen dorp en beekdal waar water en landschap een belangrijk onderdeel vormt.  
Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen in een natuurlijk overstromingsgebied. Dit gebied 
dient als regionale waterberging om wateroverlast tegen te gaan. Het zuidoostelijke deel van het 
plangebied is aangewezen als reservegebied voor waterberging.  

3.3 Gevoelige gebieden in en nabij het plangebied 

In het plangebied van de locatie Besouw is geen Natuurnetwerk Brabant (NNB) aanwezig, wel 
grenst de locatie aan een NNB-gebied. In het plangebied van de Locatie Van Puijenbroek zijn wel 
gronden aanwezig die behoren tot het NNB (zie Figuur 3.3). Het betreft een nog niet gerealiseerd 
NNB-gebied). Daarnaast wordt als gevolg van de herinrichting van het beekdal (de verlegging van 
de Nieuwe Leij) een deel van het bestaande NNB-gebied (N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos) 
in functie en inrichting veranderd (globaal geel omkaderd in Figuur 3.3). De Nieuwe en Oude Leij 
zijn aangewezen als het natuurbeheertype N03.01 Beek en Bron. (Dit natuurbeheertype blijft 
aanwezig na de verlegging van de beek.) 
 
De plangebieden liggen niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt 
ongeveer één kilometer ten westen van het onderzoeksgebied. Het betreft het Natura 2000-gebied 
Regte Heide & Riels Laag. In figuur 3.4 is de ligging van dit gebied aangegeven. 
 
Binnen de locatie Van Puijenbroek komt cultuurhistorisch waardevolle bebouwing voor. Het 
betreft de fabrieksschoorsteen (rijksmonument), het Ketelhuis met machinekamer 
(rijksmonument), het historisch kantoor voor ververij (rijksmonument) en het kantoor Bergstraat. 
Voor deze monumentale panden zijn de uitgangspunten handhaven, renoveren en eventueel een 
nieuwe functie geven. Daarnaast wordt onderzocht of interessante bouwkundige elementen uit 
de bestaande fabrieksbebouwing en buitenruimte een nieuwe betekenis kunnen krijgen in de 
toekomstige woonbuurt. Ter bescherming van de cultuurhistorische elementen is in de planregels 
een beschermingsregime opgenomen. Het beschermingsregime regelt dat niet zonder meer 
werken en/of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd ter plaatse van de cultuurhistorische 
elementen. Hiermee zijn de cultuurhistorische elementen in het plangebied gewaarborgd. 
Er liggen geen provinciaal aangeduid cultuurhistorisch waardevol vlak  of  -complex in de 
plangebieden. De plangebieden zijn geen onderdeel van een beschermd Stads- of Dorpsgezicht. 
Het gebied ten zuiden van de plangebieden is provinciaal aangeduid als een archeologisch 
landschap en heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde (zie verder paragraaf 4.3.1).  
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Afbeelding 3.3: Ligging Natuurnetwerk Brabant en bijbehorende natuurbeheertypen rondom Zuidrand  
                           Goirle. (Bron: Natuurbeheerplan Noord-Brabant) 
                           Rood omkaderd het deel waar woningbouw gepland is en waar compensatie voor gezocht  
                          moet worden.  
                         De gele omlijning geeft het NNB-gebied aan waar de nieuwe beekloop voorzien is en waar de 
                         NNB een andere invulling krijgt. 
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Figuur 3.4: Ligging onderzoeksgebied (rood omrand) t.o.v. omliggende Natura 2000-gebieden.  

                    Blauw gestreept = Habitatrichtlijngebied. Bron: Natura 2000 viewer, EEA.  

Regte Heide 
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4 Kenmerken van het potentiële effect 

4.1 Hinder voor de omgeving 

4.1.1 Verkeer en parkeren 

Voor de herontwikkeling van Zuidrand Goirle zijn de verkeersonderzoeken2,3 uitgevoerd. In het 
verkeersonderzoek is onderzocht wat de verkeerseffecten zijn als het plan Zuidrand Goirle volledig 
is ontwikkeld. Hierbij is uitgegaan van het jaar 2030 als jaar waarin de voorgenomen ontwikkeling 
gerealiseerd is. Daarbij is een worstcasebenadering toegepast waarbij uitgegaan is van de 
woningbouwaantallen uit de visie op de Zuidrand Goirle. 
 
Verkeer 
Locatie Van Besouw 
Fase 2 is ingeklemd tussen de fase 1 in het westen, de Kerkstraat in het noorden, en de Beeksedijk 
in het oosten. De ontsluiting van fase 2 zal verlopen via de Beeksedijk en de Kerkstraat (zie figuur 
3.1 van het onderzoek). Via de Kerkstraat kan alleen richting Van Besouw worden gereden, al het 
verkeer verlaat de wijk via de Beeksedijk. Dit komt doordat de ingangen vanaf de Kerkstraat 
eenrichtingswegen zijn richting Van Besouw. Hierdoor is het alleen mogelijk om de wijk te verlaten 
via de Beeksedijk. Tussen het oostelijke en westelijke deel van het plangebied is geen onderlinge 
uitwisseling voor gemotoriseerd verkeer mogelijk. 
 

 
Figuur 4.1: Verkeersstructuur Van Besouw. Het blauw gearceerde gedeelte is fase 2 van het plan.  
                       De rode stippellijn weergeeft de knip in het gebied waarover geen autoverkeer mag rijden.  
                       (Bron: Stedenbouwkundig plan Van Besouw). 
 

  

 
2 Verkeerstoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Besouw, 15 oktober, Antea Group 
3 Verkeerstoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Land van Anna), 15 oktober 2021, Antea 

Group 
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Het verkeer richting fase 2 verplaatst zich hoofdzakelijk via de Abcovenseweg. Hier verdeelt het 
verkeer zich over de Abcovenseweg richting Tilburg, of via de Van Haestrechtstraat en 
Tilburgseweg richting Tilburg of de A58. Daarnaast is er nog een deel lokaal verkeer dat 
hoofdzakelijk via de Molenstraat richting zijn bestemming gaat. 
 
Voor de gehele ontwikkeling van Van Besouw (voor zowel fase 1 als fase 2) is beoordeeld is of het 
netwerk het extra verkeer kan verwerken. Om te bepalen hoeveel verkeer per gemiddelde 
werkdag van en naar Van Besouw gaat, is gebruikgemaakt van de CROW-publicatie 381 ‘Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie’ (2018). Voor diverse functies zijn kencijfers bekend van het aantal 
verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag. Een verkeersmodel rekent met een gemiddelde 
werkdag, daarom is het berekende kencijfer omgerekend van weekdag naar werkdag. Voor Van 
Besouw worden in totaal circa 1.500 verkeersbewegingen per gemiddelde werkdag berekend, 
zoals te zien in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Verkeersgeneratie fase 2 Van Besouw inclusief de verkeersgeneratie van fase 1 

 
 
Locatie Van Puijenbroek 
In de huidige situatie wordt het fabrieksterrein op de locatie Van Puijenbroek ontsloten vanaf de 
Bergstraat en de Watermolenstraat. Dit zal zo blijven in de toekomstige situatie. Conform de visie 
op de gehele Zuidrand Goirle rijdt het autoverkeer niet door het gehele plangebied, maar wordt 
gewerkt met korte inprikkers die de verschillende buurten vanaf de Bergstraat en de 
Watermolenstraat ontsluiten.  

 
Figuur 4.2: De ontsluitingsstructuur voor de Locatie Van Puijenbroek. (Bron: Stedenbouwkundig plan Van 
Besouw). 
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In het verkeersonderzoek voor Van Puijenbroek is in totaal gerekend met 190 woningen. Om te 
bepalen hoeveel verkeer per gemiddelde werkdag van en naar Van Puijenbroek gaat, is 
gebruikgemaakt van de CROW-publicatie 381 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (2018). 
Voor diverse functies zijn kencijfers bekend van het aantal verkeersbewegingen per gemiddelde 
weekdag. Een verkeersmodel rekent met een gemiddelde werkdag, daarom is het berekende 
kencijfer omgerekend van weekdag naar werkdag. Voor Van Puijenbroek in totaal worden circa  
1.400 verkeersbewegingen per gemiddelde werkdag berekend (zie tabel 4.2). 
 
Tabel 4.2: Verkeersgeneratie Van Puijenbroek 

  

Effecten van de ontwikkeling van de Zuidrand 
Door de ontwikkelingen van Van Besouw (fase 1 en fase 2) en Van Puijenbroek krijgt het 
verkeersnetwerk van Goirle meer verkeer te verwerken. Voor beide projecten samen worden in 
totaal 385 woningen gerealiseerd. Dit leidt tot een totale verkeersgeneratie van 2.955 
motorvoertuigen per gemiddelde werkdag. Dit extra verkeer zorgt niet voor nieuwe of veel grotere 
verkeersproblemen in Goirle ten opzichte van de autonome situatie. Een viertal kruispunten is 
nader onderzocht, omdat deze maatgevend zijn voor de afwikkeling van het verkeer in Goirle, voor 
Van Besouw of Van Puijenbroek. Het gaat om de volgende kruispunten: 

− Van Puijenbroek – Bergstraat (voorrangskruispunt); 

− Rillaersebaan – Turnhoutsebaan (verkeerslichten); 

− Turnhoutsebaan – Tijvoortsebaan (rotonde); 

− Rillaersebaan – Tilburgseweg (rotonde). 
 
De verkeersdruk neemt het meest toe op het kruispunt Van Puijenbroek – Bergstraat. Doordat het 
doorgaande verkeer op de Bergstraat gelijk blijft, nemen de wachttijden voor dit kruispunt echter 
niet aanzienlijk toe.  
Op het kruispunt Rillaersebaan – Turnhoutsebaan is er alleen in de ochtendspits sprake van een 
toename van de cyclustijd. De toename blijft binnen de grenswaarde van 120 seconden voor 
geregelde kruispunten. Hierdoor kan ook in de toekomst dit kruispunt de verwachte 
verkeersstromen afwikkelen.  
De toename van het verkeer op de rotonde Turnhoutsebaan – Tijvoortsebaan en de rotonde 
Rillaersebaan – Tilburgsweg blijft in de spitsen beperkt waardoor er een kleine toename van de 
verzadingsgraad is berekend. Deze toename zorgt niet voor knelpunten. 
 
Uit de kruispuntberekeningen komt naar voren dat deze in autonome situatie, noch in de 
plansituatie een knelpunt in de verkeersafwikkeling vormen. Daarom worden er voor zowel de 
ochtend- als de avondspits geen problemen verwacht met de doorstroming op deze beschouwde 
kruispunten in Goirle. Daarnaast zijn er op andere wegvakken geen doorstromingsknelpunten 
berekend.  
 
Ook het toekomstige voorrangskruispunt tussen de Beeksedijk en Van Besouw en de toekomstige 
aansluitingen van het plangebied met de Bergstraat kan al het verkeer van en naar de ontwikkeling 
voldoende afwikkelen. Hier zijn geen doorstromingsproblemen te verwachten. 
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Parkeren 
Bij uitwerking van het aspect parkeren in het stedenbouwkundig plan heeft het gemeentelijk 
parkeerbeleid als een van de basiselementen gediend. De voorgenomen ontwikkeling sluit 
daarmee aan op het gemeentelijk parkeerbeleid. 
 
Locatie Van Besouw 
Uit de parkeertelling blijkt dat er sprake is van een totale parkeerbehoefte van circa 360 
parkeerplaatsen. In de totale herontwikkeling worden er 377 parkeerplaatsen gerealiseerd. Er 
worden in het totale plan dus circa 17 parkeerplaatsen meer gerealiseerd dan strikt genomen 
noodzakelijk is. Dit betekent dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en het plan 
voldoet aan de parkeernormen. 
Voor fase 2 (waar dit bestemmingsplan de woningbouw voor mogelijk maakt) geldt dat er sprake 
is van een totale parkeerbehoefte van 74 parkeerplaatsen. In het plangebied van fase 2 worden 78 
parkeerplaatsen gerealiseerd. In deze fase (bestemd als 'Woongebied') is dus sprake van een 
overschot van 4 parkeerplaatsen. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
Voor Van Puijenbroek is een parkeerbalans voor het uitgewerkte stedenbouwkundig plan 
opgesteld (zie figuur 4.3). De parkeerbalans is bepaald volgens de CROW-norm (gemiddelde 
waarde per categorie en type). Uit de parkeerbalans is op te maken dat voor Van Puijenbroek 
sprake is van een parkeerbehoefte van circa 389 parkeerplaatsen en dat in het stedenbouwkundig 
plan 434 parkeerplaatsen zijn beoogd. Hiermee sluit de voorgenomen ontwikkeling aan op de 
normen die de gemeente gebruikt. 
 

 
Figuur 4.3: Parkeerbalans (Bron: Stedenbouwkundig plan Land van Anna, KuiperCompagnons, augustus 
2021) 

 
Conclusie 
Voor het aspect verkeer en parkeren worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht.  
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4.1.2 Luchtkwaliteit 

De navolgende alinea’s gaan in op de gevolgen van de ontwikkeling van de locaties Van Besouw en 
Van Puijenbroek voor de luchtkwaliteit. In algemene zin geldt dat in de ‘Regeling niet in betekende 
mate bijdragen (NIBM)’ categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval ‘niet in betekenende 
mate’ bijdragen aan de luchtkwaliteit. Bij woningbouwlocaties gaat het om 1.500 nieuwe woningen 
bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. De voorgenomen 
ontwikkeling ligt ruim onder deze aantallen en dus draagt de ontwikkeling ‘niet in betekende mate’ 
bij aan de luchtkwaliteit.  
 
Locatie Van Besouw 
De luchtkwaliteit ter plaatse van de locatie Van Besouw is bepaald met de monitoringstool van het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Met behulp van de monitoringstool kan 
inzicht worden gekregen in de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen waarvoor 
grenswaarden zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. Uit de monitoringstool volgt dat ter plaatse 
van het plangebied zowel in de huidige situatie als voor 2020 de jaargemiddelde concentraties van 
NO2 en PM10 ruimschoots onder de grenswaarden van 40 microgram per kubieke meter lucht 
liggen. Het aantal dagen per jaar dat de etmaalgemiddelde concentratie van PM10 groter is dan 50 
microgram per kubieke meter lucht ligt eveneens ruimschoots onder de grenswaarde van 35 dagen 
per jaar. De grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter lucht als jaargemiddelde 
concentratie voor PM2,5 wordt eveneens niet overschreden. Aangezien de luchtkwaliteit ter plaatse 
al ruim voldoet aan de grenswaarden het hier gaat om een ontwikkeling van een beperkte omvang 
worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht.  
 
Locatie Van Puijenbroek 
Door Antea Group is een luchtkwaliteitsonderzoek4 uitgevoerd voor de locatie Van Puijenbroek. 
Het complete onderzoek is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan. In dit onderzoek is de 
bestaande biomassacentrale, welke buiten het plangebied is gelegen, meegenomen. De bijdrage 
van de onderzochte emissiebronnen aan de concentraties NO2, PM10 en PM2.5 is beperkt en de 
berekende jaargemiddelde concentraties liggen (ruim) onder de vastgestelde grenswaarden. Er is 
dus geen sprake van een belangrijk nadelig milieugevolg.   
 
Conclusie 
Voor het aspect luchtkwaliteit worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht.  

4.1.3 Externe veiligheid 

Ten zuiden van de locaties Van Besouw en Van Puijenbroek bevinden zich twee 
hogedrukaardgastransportleidingen van Gasunie. In de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 is 
ten zuiden van deze locaties ook een nieuw buisleidingtracé voorzien. De gevolgen op het gebied 
van externe veiligheid zijn per locatie bekeken.  
 
Andere risicobronnen, zoals risicovolle bedrijven, met een invloedsgebied die reikt tot het 
plangebied, zijn in de directe omgeving van de locaties Van Besouw en Van Puijenbroek niet 
aanwezig. Daarnaast worden geen nieuwe risicobronnen mogelijk gemaakt. 
 
Locatie Van Besouw 
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling neemt het groepsrisico binnen het invloedsgebied 
van de leidingen niet toe. Een verantwoording van het groepsrisico is daarmee niet noodzakelijk. 
Verder bevindt het plangebied zich niet binnen de invloedsgebieden van deze leidingen.  

 
4 Luchtkwaliteitonderzoek Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Land van Anna), 12 oktober 

2021, Antea Group 
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De ontwikkeling van de locatie Van Besouw levert geen beperkingen op van de 
gebruiksmogelijkheden van de reserveringsstrook (op basis van de Structuurvisie Buisleidingen 
2012-2035) voor toekomstige leidingen. Daarnaast zijn er als gevolg van eventuele toekomstige 
leidingen geen beperkingen voor de geplande woningbouw binnen deze locatie vanuit het aspect 
externe veiligheid. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
 
Transport 
Het niet-leidinggebonden transport van gevaarlijke stoffen in de gemeente Goirle vindt plaats over 
de weg. In de gemeente is geen sprake van vervoer per spoor en vervoer over water. Nabij/door  
het plangebied lopen geen routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Wel ligt 
het plangebied binnen het (toxisch) invloedsgebied van de A58. Omdat de afstand tussen het 
plangebied en de weg meer dan 200 meter bedraagt, is een beperkte verantwoording van 
toepassing conform het Besluit externe veiligheid transportroutes. Het plangebied ligt op basis van 
de Standaard verantwoording Groepsrisico van de gemeente Goirle in het 'gebied voor toepassing 
standaard verantwoording'. Zodoende is de verantwoording gebaseerd op deze standaard 
verantwoording voor het groepsrisico van de gemeente. Met inachtneming van deze 
groepsrisicoverantwoording vormt dit onderdeel van externe veiligheid geen belemmering voor 
de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Groepsrisico 

Ten aanzien van de verantwoording van het groepsrisico geldt dat de Rijksweg A58 op ruim 2,2 
kilometer van het plangebied ligt. Wat zelfredzaamheid betreft is bij een calamiteit waarbij 
toxische gassen vrijkomen, het voorkeurscenario om zo snel mogelijk te schuilen in een gebouw. 
Bij een calamiteit met toxische gassen zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het 
optreden van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de 
ernst van het letsel. Snel reageren, naar binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit 
scenario dus van belang. Er zijn verschillende manieren om personen adequaat te alarmeren, zoals 
NL-Alert. 

In geval van een calamiteit met toxische stoffen op de weg is het van belang dat de bebouwing 
bescherming biedt. Van belang daarbij is dat - in dat geval - de mechanische ventilatie centraal 
afgesloten kan worden (via een noodschakelaar). Dit voorkomt dat bij het optreden van een 
incident de ramen en deuren gesloten zijn, maar toch toxische stoffen via de ventilatie (versneld) 
tot het gebouw toetreden. Het is een goedkope maatregel die bij een calamiteit met giftige stoffen 
zeer effectief kan zijn. 

Onder de Omgevingswet dient een mechanisch ventilatiesysteem standaard te beschikken over 
een voorziening waarmee het systeem handmatig kan worden uitgeschakeld (artikel 4.124 Besluit 
bouwwerken leefomgeving). 

Het bestemmingsplan maakt geen bestemmingen mogelijk voor de aanwezigheid van groepen 
verminderd zelfredzame personen. Daarmee wordt de zelfredzaamheid van aanwezigen 
voldoende geacht. 

Bestrijdbaarheid bij een incident met een toxische vloeistof is mogelijk door de vloeistof af te 
dekken. Hierdoor wordt de verdamping verminderd. Voor toxische gassen kan alleen aan 
bronbestrijding worden gedaan indien het om een lekkage gaat. De brandweer kan dan proberen 
om het gat te dichten. Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te verdunnen, 
bijvoorbeeld met behulp van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig 
aanwezig is. Bij een toxisch incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf 
bovenwinds gebied (daar waar de wind vandaan komt). Het is daarom belangrijk dat de bron 
tweezijdig bereikbaar is. De Rijksweg A58 is voor hulpdiensten zowel vanuit oostelijke- als vanuit 
westelijke richting te bereiken, waardoor sprake is van tweezijdige bereikbaarheid. 
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Buisleidingen 
Voor de Locatie Van Puijenbroek is een beschouwing5 opgesteld voor externe veiligheid rondom 
de hogedrukaardgastransportleidingen. Er dient een belemmeringenstrook van vijf meter aan 
weerszijden van de hogedruk aardgastransportleidingen conform het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen aangehouden te worden waarbinnen geen bebouwing mag worden geprojecteerd. 
Deze belemmeringenstroken vallen ruim buiten het plangebied. 
 
Plaatsgebonden risico 
De leiding A-657-1 heeft ter hoogte van de planlocatie een 10-6 plaatsgebonden risicocontour, deze 
10-6-contour reikt niet tot het plangebied. Het plaatsgebonden risico levert daarmee geen 
belemmeringen op. 
 
Groepsrisico 
De hoogte van het groepsrisico van de hogedruk aardgastransportleidingen bevindt zich in de 
huidige situatie onder de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico van de leidingen blijft gelijk in de 
toekomstige situatie. 
 
Nieuwe leidingen voor gevaarlijke stoffen 
De ontwikkeling van de locatie Van Puijenbroek levert geen beperkingen op van de 
gebruiksmogelijkheden van de reserveringsstrook (op basis van de Structuurvisie Buisleidingen 
2012-2035) voor toekomstige leidingen. Daarnaast zijn er als gevolg van eventuele toekomstige 
leidingen geen beperkingen voor de geplande woningbouw binnen deze locatie vanuit het aspect 
externe veiligheid. 
 
Verantwoording groepsrisico 
In het kader van de ruimtelijke procedure is beperkte verantwoording van het groepsrisico 
conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen verplicht. Ten aanzien van de verantwoording 
van het groepsrisico geldt dat de hogedruk aardgastransportleidingen op circa 115 meter van de 
planlocatie gelegen zijn. Het gaat om een woonwijk bestemd voor personen die voldoende 
zelfredzaam zijn, er zijn geen bestemmingen voor groepen personen die verminderd zelfredzaam 
zijn. Tevens geldt dat de potentiële vluchtroutes allemaal van de risicobron afgericht zijn (via 
noorden, oosten, westen). Dat geeft voldoende mogelijkheden om van een eventuele calamiteit 
af te bewegen. De zelfredzaamheid in relatie tot de afstand tot de buisleiding wordt hiermee 
voldoende geacht. De brandweer en Gasunie hebben protocollen opgesteld voor de bestrijding bij 
incidenten bij buisleidingen, om deze reden wordt ook de bestrijdbaarheid afdoende geacht. 
 
Conclusie 
Voor het aspect externe veiligheid worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht.  

4.1.4 Geluid 

Vanuit het aspect geluid zijn twee effecten van belang. Enerzijds of de woningen gerealiseerd 
kunnen worden binnen het huidige geluidklimaat vanuit de omgeving en anderzijds of de 
ontwikkeling negatieve geluidseffecten heeft op de omgeving. Voor beide locaties geldt dat er 
onderzoek gedaan is naar de effecten van wegverkeersgeluid in beide plangebieden. De 
navolgende alinea’s gaan per locatie in op die effecten. De geluideffecten zijn bepaald op basis van 
zogenoemde vrijeveldcontouren. 
Voor de locatie Van Puijenbroek is ook onderzoek gedaan naar de effecten van industrielawaai. 
 
 

 
5 Beschouwing externe veiligheid Hogedruk aardgastransportleiding – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Land 
van Anna), 12 oktober 2021, Antea Group 
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Locatie Van Besouw 
Wegverkeer 
Met het onderzoek6 is de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op het plangebied 
onderzocht. De geluidbelasting van de gezoneerde weg Molenstraat/Mulderseweg/Groeneweg/ 
Abcovenseweg en van de niet gezondeerde wegen Kerkstraat en Projectweg Van Besouw fase 2 
overschrijdt de voorkeursgrenswaarde niet. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de 
Abcovenseweg/Beeksedijk bedraagt maximaal 58 dB. De voorkeursgrenswaarde (48 dB incl. aftrek 
ex artikel 110g Wgh) wordt ter plaatse van 11 woningen overschreden. 
 
Maatregelen 
Het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen is vanuit financieel en stedenbouwkundig 
oogpunt niet haalbaar. Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan de 
geluidbelasting ten hoogste 6,6 dB worden gereduceerd. Door het toepassen van dit wegdek zal 
het aantal woningen met een geluidbelasting van boven de voorkeursgrenswaarde worden 
gereduceerd van 11 naar 6 woningen. Omdat het wegdek over een lange afstand (> 250 m) dient 
te worden vervangen is deze maatregel vanuit financieel oogpunt niet doelmatig. Door het 
toepassen van een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidscherm kan mogelijk de 
geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Abcovenseweg/Beeksedijk worden beperkt. 
Echter, door het toepassen van een geluidscherm zal de directe connectie tussen de woningen en 
de omgeving belemmerd worden. Hierdoor is deze maatregel vanuit stedenbouwkundig niet 
wenselijk.  
 
Hogere waarden 
De gemeente Goirle heeft geen gemeentelijk beleid voor het verlenen van hogere waarden. 
Desalniettemin dient te worden beargumenteerd dat er bij alle beoogde woningen van het project 
(Van Besouw fase 2) sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gezien de geboden 
akoestische compensatie (in de vorm van geluidluwe gevels ter plaatse van de achtergevel) is 
bepaald dat alle woningen te maken hebben met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Omdat 
er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt bij burgermeester en wethouders 
van de gemeente Goirle gevraagd om hogere waarde te verlenen. De te verlenen hogere waarden 
staan vermeld in tabel 4.3.  
 
Tabel 4.3: Aan te vragen hogere waarden (incl. aftrek ex. Artikel 100g Wgh) 

 
 
Verkeersaantrekkende werking 
Op de gevels van de bestaande woningen in de omgeving van de ontwikkelingsgebieden is er geen 
sprake van een relevante bijdrage als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. Dit is bepaald 
op basis van de toename in de verkeersintensiteiten en een berekening van de geluidbelasting op 
de gevels van de maatgevende woningen. 
 
 

 
6 Akoestisch onderzoek Wegverkeer – Van Besouw fase 2, 26 juli 2021, Antea Group 



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Ontwikkeling zuidrand Goirle (Van Puijenbroek en Van Besouw fase 2) 
projectnummer 0407072.101 
19 oktober 2021 revisie 06 
  

 

Blad 25 van 45 

Locatie Van Puijenbroek 
Wegverkeer 
Er is een akoestisch onderzoek7 uitgevoerd naar de effecten van de ontwikkeling op het 
wegverkeerslawaai. De geluidbelasting ten gevolge van de Bergstraat ligt boven de 
voorkeursgrenswaarde. Uit de rekenresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen 
woningen de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van de Bergstraat ten hoogste 61 dB excl. 
aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee 
overschreden. De geluidbelasting komt niet boven de maximaal ontheffingswaarde van 63 dB. 
 
Het toepassen van een bronmaatregelen (stil asfalt) is vanuit financieel oogpunt niet doelmatig. 
Daarnaast is het toepassen van een overdrachtsmaatregel vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet 
doelmatig. Door het toepassen van een overdrachtsmaatregel wordt de direct connectie tussen de 
Bergstraat en de daaraan grenzende woningen onderbroken. De toepasbare maatregelen zijn 
hierdoor niet doelmatig toe te passen. De woningen met een verhoogde geluidbelasting ten 
gevolge van het verkeer op de Bergstraat hebben daarnaast een afschermende werking voor de 
achterliggende woningen. De Be-Bo woningen met een verhoogde geluidbelasting op de gevel en 
appartementen die zijn gelegen in het voormalig kantoorpand hebben de beschikking over een 
geluidluwe achtergevel waaraan in het geval van de Be-Bo woningen een buitenruimte is 
gesitueerd. 
 
Naar aanleiding van de belasting ten gevolge van de Bergstraat dienen de in tabel 4.4 vermelde 
hogere waarden te worden aangevraagd. 
 
Tabel 4.4: Aan te vragen hogere waarden ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat 

Geluidbelasting 2031 (dB) aantal 

49 3 

50 6 

51 4 

52 6 

53 4 

54 8 

55 2 

57 8 

59 8 

60 1 

61 6 

 
De geluidbelasting vanwege niet gezoneerde wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur 
bedraagt ten hoogste 40 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). Hoewel formeel 
niet van toepassing bij 30 km/uur-wegen, wordt daarmee de voorkeursgrenswaarde niet 
overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening kan de geluidbelasting daarmee als aanvaardbaar worden beschouwd en lijkt er 
voldoende borging te zijn van een goed woon- en leefklimaat. 
 
Cumulatieve geluidbelasting 
Slechts één van de gezoneerde verkeersbronnen kent een overschrijding van de 
(voorkeurs)grenswaarde. Derhalve is er formeel geen cumulatieonderzoek vereist. Desondanks is 
de cumulatieve geluidbelasting berekend. 
 

 
7 Akoestisch onderzoek wegverkeer – Ontwikkeling Land van Anna (Van Puijenbroek), 29 september 2021, 
Antea Group 
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De cumulatieve geluidbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 61 dB excl. aftrek ex artikel 
110g Wgh. Met een karakteristieke gevelgeluidwering die is afgestemd op de belasting op de gevel 
wordt een binnenniveau van de karakteristieke ruimte van 33 dB gehaald. Hiermee kan worden 
gesteld dat er een aanvaardbaar akoestisch klimaat heerst bij alle geluidgevoelige bestemmingen.  
 
Verkeersaantrekkende werking 
De toename in de geluidbelasting tussen basisjaar 2021 en maatgevend jaar 2031 is beschouwd. 
Voor alle wegen is een inschatting gemaakt op basis van de toename in de etmaalintensiteit. 
Daarnaast is de toename in de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat 
bepaald op basis van de resultaten van twee akoestisch rekenmodel. De modellen hebben 
representatief betrekking op de bestaande situatie en de beoogde situatie.  
 
Uit deze beide analyses is gebleken dat de geluidbelasting met minder dan 2 dB (onafgerond 1,5 
dB) zal toenemen. Hierdoor is de toename ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking als 
aanvaardbaar beschouwd.  
 
Effecten woningbouw op omgeving 
De woonwijken zullen ontsloten worden via de Bergstraat, Molenstraat, Beeksedijk en 
Abcovenseweg. De verkeerstoename is niet dusdanig is dat een significante toename in de 
geluidbelasting te verwachten is.  
 
Industrielawaai 
Het plangebied ligt geen zone/contour van een ingevolge de Wgh gezoneerd industrieterrein. Ook 
zijn er in of in de directe omgeving van het plangebied geen nieuwe industrieën voorzien. In de 
directe omgeving van het plangebied is sprake van twee inrichtingen die geluidhinder kunnen 
veroorzaken. Dit zijn het Aannemersbedrijf Vekemans B.V. en Creatief Centrum Hobbysoos Goirle. 
Een aantal woningen in het plan is gelegen binnen de richtafstanden van deze inrichtingen. Er is 
een akoestisch onderzoek8 uitgevoerd in het kader van een aanvaardbaar woon– en leefklimaat. 
 
Aannemersbedrijf Vekemans B.V. 
Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting bij het grootste 
gedeelte van de woningen voldoet aan de richtlijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
uit stap 2 van het VNG-stappenplan. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de 
activiteiten van het Aannemersbedrijf Vekemans B.V. van één geprojecteerde woning, die wordt 
gekenmerkt als de maatgevende woning, valt ten aanzien van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau in stap 3 van het VNG-stappenplan voor een rustig woonwijk (45 dB(A)). 
Conform stap 3 van het VNG-stappenplan moet er aanvullend worden gekeken naar de 
geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking en de cumulatieve 
geluidbelasting. 
Op verzoek van het bevoegd gezag is de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende 
werking voor alle betrokken woningen bepaald. Hieruit is gebleken dat de richtlijn van Letmaal = 50 
dB(A) uit het VNG-stappenplan niet wordt overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de 
verkeersaantrekkende werking op de gevel van de maatgevende woning bedraagt ten hoogste 
Letmaal = 8 dB(A).  
De cumulatieve geluidbelasting voor de maatgevende woning is bepaald. Deze geluidbelasting valt 
binnen het beoordelingskader voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit stap 3 van het 
VNG-stappenplan. 
 
Er wordt tevens voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee kan 
worden gesteld dat het bedrijf niet wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering 
 

 
8Akoestisch onderzoek industrielawaai, Bergstraat 100 & 98-4 in Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek, 29 

september 2021, Antea Group 
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Creatief Centrum Hobbysoos Goirle 
De geluidbelastingen (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximaal geluidniveau en 
verkeersaantrekkende werking) ten gevolge van de activiteiten die plaatsvinden op de inrichting 
van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle vallen binnen stap 2 van het VNG-stappenplan. Hierdoor 
is op basis van het VNG-stappenplan inpassing mogelijk. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
en het maximale geluidniveau ten gevolge van de inrichting voldoet aan de grenswaarde die zijn 
verbonden aan de geldende vergunning. Hiermee wordt de inrichting van het Creatief Centrum 
Hobbysoos Goirle niet beperkt in zijn bedrijfsvoering. 
 
Op basis van het akoestisch onderzoek is bepaald dat, ten aanzien van het Aannemingsbedrijf 
Vekemans B.V. en Creatief Centrum Hobbysoos Goirle, ter plaatse van de omliggende woningen 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast worden de inrichtingen niet 
beperkt in hun bedrijfsvoering. Het plan is hierdoor inpasbaar op de gegeven planlocatie. 
 
Biomassacentrale 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit milieubeheer is een  
akoestisch onderzoek9 uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van de bedrijfsmatige 
activiteiten die worden ontplooid in de naast het plangebied gelegen biomassacentrale. Het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de biomassacentrale valt voor de meeste 
woningen in stap 2 van het VNG-stappenplan. Slechts twee woningen (waaronder de 
bedrijfswoning) hebben een geluidbelasting die valt in stap 3 van het VNG-stappenplan. De 
cumulatieve geluidbelasting is ten hoogste 50 dB(A). Ondanks formeel niet van toepassing op de 
cumulatieve geluidbelasting valt deze binnen stap 3 voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau van het VNG-stappenplan. Naar aanleiding daarvan is er, ten aanzien van het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De 
gecumuleerde geluidbelasting van deze twee woningen is bepaald en valt binnen stap 3 van het 
VNG-stappenplan. De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus voldoen aan de grenswaarden van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer, de inrichting wordt hiermee niet beperkt in zijn 
bedrijfsvoering. 
 
Het maximaal geluidniveau ten gevolge van de inrichting valt voor de meeste woningen in stap 2 
van het VNG-stappenplan. Slechts 4 woningen hebben een maximaal geluidniveau dat valt in stap 
3 van het VNG-stappenplan. Omdat het maximaal geluidniveau valt in stap 3 van het VNG-
stappenplan is er ten aanzien van het maximale geluidniveau sprake van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat. De activiteiten die zorgen voor het maximaal geluidniveau betreft het lossen met 
tractor (piek). Omdat het hier gaat om losactiviteiten in de dagperiode dienen deze voor toetsing 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten beschouwing te worden gelaten. Echter, ondanks 
formeel niet van toepassing voldoet het maximaal geluidniveau aan de grenswaarde van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. De geluidbelasting in her kader van de indirecte hinder bedraagt 
ten hoogste 35 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van het VNG-stappenplan. 
 
Alle geluidbelastingen vallen binnen stap 2 en 3 van het VNG-stappenplan. Hierdoor is er ten 
aanzien van de inrichting van de biomassacentrale sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. Daarnaast vallen de geluidbelastingen binnen de grenswaarde van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer waardoor de biomassacentrale niet wordt belemmerd in zijn 
bedrijfsmatige activiteiten. Op basis hiervan is bepaald dat de aanwezigheid van de 
biomassacentrale de inpassing van de woningen niet in de weg staat. 
 
Conclusie 
Voor het aspect geluid worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht. 

 
9 Akoestisch onderzoek Biomassacentrale Van Puijenbroek te Goirle – Ontwikkeling Land van Anna (van 

Puijenbroek) 29 september 2021, Antea Group 
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4.1.5 Bedrijven en milieuhinder 

Locatie Van Besouw 
Binnen het plangebied verdwijnt de bedrijfsbestemming en wordt woningbouw mogelijk gemaakt. 
Reguliere woningbouw kent in het kader van milieuzonering geen externe werking. Daarmee kan 
hinder op de omgeving worden uitgesloten. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
Binnen het plangebied geldt momenteel op grond van het bestemmingsplan 'Wildackers-Abcoven' 
een bedrijfsbestemming tot en met milieucategorie 2. Daarnaast heeft het plangebied de 
aanduiding 'textiel', waarmee een zwaardere milieucategorie is toegestaan. Om te voorkomen dat 
hinder voor de toekomstige woningen, die op korte afstand van de bestaande bedrijfsbestemming 
kunnen worden gerealiseerd, ontstaat worden in de regels van het bestemmingsplan bepalingen 
vastgelegd dat maximaal bedrijven uit milieucategorie 1 zijn toegestaan. Om te zorgen dat er 
voldoende afstand zit tussen de eventuele toekomstige bedrijfsbebouwing en de nieuwe 
woningen, is tussen de bestemmingsgrens van bedrijven en het bouwvlak van woningen een 
afstand van 10 meter aangehouden (vergelijkbaar met de richtafstand voor milieucategorie 1 in 
een rustige woonwijk). 
 
In afwijking van de rest van het plangebied zijn delen van het plangebied die grenzen aan de 
Bergstraat, net als de rest van de Bergstraat, te karakteriseren als een gemengd gebied. In de 
Bergstraat is immers sprake van een menging van woningen en diverse bedrijven. Gelet op hun 
aard en invloed op de omgeving kunnen in daarom op een deel van het plangebied dat grenst aan 
de Bergstraat (in het bestemmingsplan aangeduid met de aanduiding 'specifieke vorm van 
gemengd - 1') bedrijven worden toegelaten naast en tussen woningen. Daarmee ontstaat een 
functiemenging tussen lichte bedrijvigheid en/of lichte horeca-activiteiten en wonen. Om 
milieuhinder van bedrijven die in het aangeduide deel van het plangebied actief zijn al in het 
ruimtelijk spoor te voorkomen zijn in de regels van het bestemmingsplan grenzen gesteld aan de 
toelaatbaarheid van deze bedrijven. 
 
Voor de bedrijfsbestemming die grofweg achter Bergstraat ligt 6 (kadastraal perceel sectie B, 
nummer 6205) en bedrijvigheid in milieucategorie 2 toestaat geldt dat deze met dit 
bestemmingsplan wegbestemd wordt. De bedrijfsbestemming wordt vervangen door de 
bestemming 'Maatschappelijk' om in de toekomst de bouw van enkele zorgwoningen mogelijk te 
maken. Met het verdwijnen van de bedrijfsbestemming is er hiermee ook geen sprake meer van 
hinder ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen. 
 
Biomassa-installatie 
In de huidige situatie is buiten het plangebied een biomassa-installatie aanwezig. Deze installatie 
staat in het ketelhuis nabij de monumentale schoorsteen. De installatie produceert warmte voor 
de bestaande bedrijfsbebouwing en het zorgcentrum Thebe Elisabeth. Voor deze biomassacentrale 
is een vergunning10 afgegeven. Aan deze vergunning lag een advies11 van de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant ten grondslag.  In het kader van de vergunningaanvraag zijn een 
geuronderzoek, een geluidonderzoek en een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Het advies van 

 
10 Brief met beschikking biomassacentrale, 24 juli 2017, Gemeente Goirle 
11 Advies uitgangspunten houtgestookt installatie, 22 december 2016, Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant 



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Ontwikkeling zuidrand Goirle (Van Puijenbroek en Van Besouw fase 2) 
projectnummer 0407072.101 
19 oktober 2021 revisie 06 
  

 

Blad 29 van 45 

de omgevingsdienst is betrokken in deze onderzoeken. In de recent uitgevoerde geuronderzoek12, 
geluidonderzoek13 en luchtkwaliteitsonderzoek14 is deze biomassacentrale meegenomen. 
 
Uit deze onderzoeken en de verleende omgevingsvergunning blijkt dat de biomassa-installatie 
inpasbaar is in de omgeving en geen onevenredige hinder veroorzaakt als gevolg van de aanvoer 
van biomassa en de productie van warmte. Daarmee is in de omgeving van de installatie sprake 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Ter voorkoming van hinder van de biomassa-installatie is in de planregels bepaald dat nieuwe 
woningen op een afstand van minimaal 10 meter van de installatie gebouwd moeten worden. Een 
uitzondering hierop vormt de bedrijfswoning van de installatie (het oude kantoor van de weverij), 
deze grenst aan de installatie en maakt deel uit van het monumentale complex waar ook de 
installatie in gevestigd is. Deze woning is bedoeld voor de beheerder van de installatie. Tussen de 
woning en de installatie wordt een expositie/vergaderruimte (oude machinekamer met 
stoommachine) ingericht. 
 
Conclusie 
Voor het aspect bedrijven en milieuhinder worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
verwacht. 

4.1.6 Lichthinder 

Gelet op de omliggende woonbebouwing en verkeersfuncties is er geen sprake van verstoring 
richting omliggende gebieden, mede omdat de werkzaamheden tijdens reguliere werktijden (dus 
in de daglichtperiode) uitgevoerd worden. Gezien de aard van de werkzaamheden en de beperkte 
duur ervan, worden als gevolg hiervan geen effecten verwacht. In de eindsituatie zijn er tevens 
geen effecten als gevolg van licht. 
 
Conclusie 
Voor het aspect lichthinder worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht. 

4.1.7 Geurhinder 

Voor de biomassacentrale bij Van Puijenbroek Textiel, welke buiten het plangebied is gelegen, is 
een geuremissie-onderzoek15 uitgevoerd. De hoogst berekende geurconcentraties ter hoogte van 
nabijgelegen woningen en geplande woningen in het herontwikkelingsgebied (voor het 98- en 
99,99 percentiel) zijn respectievelijk 0,09 en 0,76 ouE/m3. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan 
de richtwaardes uit het geurbeleid van de Provincie Noord-Brabant. In de omgeving worden de bij 
de richtwaarden behorende concentraties nergens bereikt, en daarbij zijn er geen relevante 
geurcontouren. De geuremissie vormt daarmee geen belemmering voor het realiseren van 
woningbouw in het plangebied. Tevens worden geen andere activiteiten mogelijk gemaakt die 
kunnen leiden tot geurhinder in de omgeving. 
 
  

 
12 Geuremissie-onderzoek bij Van Puijenbroek Textiel in Goirle, juni 2021, Buro Blauw 
13 Akoestisch onderzoek Biomassacentrale Van Puijenbroek te Goirle – Ontwikkeling Land van Anna (van 

Puijenbroek) 29 september 2021, Antea Group 
14 Luchtkwaliteitonderzoek Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Land van Anna), 12 oktober 
2021, Antea Group 
15 Geuremissie-onderzoek bij Van Puijenbroek Textiel in Goirle, juni 2021, Buro Blauw 
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Conclusie 
Voor het aspect geurhinder worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht. 

4.2 Bodem, water en ecologie 

4.2.1 Bodem 

Er zijn in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd op de ontwikkelingslocaties in de zuidrand 
van Goirle. Op basis van het project voor de voorgenomen ontwikkeling is in 2014 een historisch 
bodemonderzoek16 uitgevoerd. Daarnaast is een verkennend bodemonderzoek17 uitgevoerd.  
 
Locatie Van Besouw 
Op basis van de beschikbare bodemgegevens voor het plangebied is geconcludeerd dat er 
aanwijzingen zijn voor bodembedreigende activiteiten en/of de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging ter plaatse. Op basis van aanvullend bodemonderzoek dient te worden 
nagegaan wat de milieuhygiënische kwaliteit en/of exacte omvang van de bodemverontreiniging 
is. 
 

Kerkstraat 49-51 
Bij de eerdere onderzoeken werd geconcludeerd dat op de percelen aan de Kerkstraat 49-51, 
behoudens de aangetroffen spot nabij boring 205 (PAK en metalen), op het onderzochte deel van 
het terrein geen of nauwelijks verontreinigingen aanwezig zijn. De gehaltes VOCl in het grondwater 
waren relatief beperkt en behoefden geen nader onderzoek. Met het onderzoek werd geen 
uitspraak gedaan over de niet onderzochte delen van de locatie, alsook de reeds bekende 
verontreinigingen op het perceel, waaronder de olieverontreiniging nabij boring 32. 
 
Voor deze locatie kunnen de aandachtspunten als worden samengevat: 

− op de locatie zijn thans vier spots met PAK, metalen en/of minerale olie aangetroffen, 
welke nader onderzocht dienen te worden alvorens tot sanering kan worden overgegaan; 

− diverse boringen zijn in 2007 niet uitgevoerd, vanwege aanwezigheid van kabels en 
leidingen; 

− bij onderzoeken voor 2007 zijn diverse VOCl, ftlalaten en chloorbenzenen in het ondiepe 
grondwater aangetroffen. Mogelijk zijn deze verontreinigingen deels afgebroken, doch 
het is niet uit te sluiten dat de verontreinigingen naar het diepere grondwater zijn 
uitgezakt (zwaarder dan water). 

 

Kerkstraat 53/Beeksedijk 1 
Bij eerder onderzoek werd geconcludeerd dat in de voormalige weverij een oliespot in de grond 
werd aangetroffen en aan de zuidzijde werd een spot met metalen in de grond aangetroffen 
(vermoedelijke gedempte watergang). Op de scheiding tussen Kerkstraat 51 en 53 werd ter plaatse 
van de brandkraan, een sterke verontreiniging met PER in het grondwater aangetroffen. Verder 
werden in het grondwater nog matige verontreinigingen met PER (voormalige weverij) en cis (in 
gebouw 50) aangetroffen. De gehaltes VOCl in het grondwater waren dusdanig dat nader 
onderzoek wenselijk is. Voor deze locatie kunnen de aandachtspunten als worden samengevat: 

− op de locatie zijn thans een spot met metalen en een spot met minerale olie aangetroffen, 
welke nader onderzocht dienen te worden alvorens tot sanering kan worden overgegaan; 

− in het grondwater zijn in 2008 matige tot sterke verontreinigingen met VOCl en ftalaten 
aangetroffen. Nader onderzoek naar de omvang is nodig; 

 
16 Rapport Historisch onderzoek Bergstraat 50 ong. te Goirle, december 2014, Antea Group 
17 Rapport Verkennend (en actualiserend) nader bodemonderzoek, inclusief verkennend asbestonderzoek 

Bergstraat 50 e.o. te Goirle, 26 september 2019, Antea Group 
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− op het perceel is een deel geasfalteerd. Mogelijk is sprake van teerhoudend asfalt. Verder 
is onder de asfaltverharding een puinlaag aanwezig. Dit kan asbestverdacht zijn. 
Onderzoek naar asfalt en puin is gewenst. 

 

In 2018 is een gecombineerd verkennend en nader bodemonderzoek18 uitgevoerd. Middels dit 
bodemonderzoek is (naast teerhoudendheid van asfalt, herbruikbaarheid van funderingslagen en 
infiltratie-eigenschappen van het terrein) het algehele terrein middels een verkennend 
bodemonderzoek onderzocht en zijn de verontreinigingen welke in het verleden reeds zijn 
aangetoond geïnventariseerd en daar waar nodig geactualiseerd en/of aanvullend onderzocht. 
Tevens zijn bij het nader onderzoek verontreinigingen, welke bij het voorgaand onderzoek 
aanvullend zijn aangetroffen aanvullend onderzocht. Geconcludeerd werd dat op variërende 
dieptes diverse grondverontreinigingen met diverse zware metalen, PAK en minerale olie aanwezig 
zijn. Daarnaast was, op relatief grote diepte (van 9 tot 10 meter-maaiveld), een 
grondwaterverontreiniging met ftalaten aanwezig. Een tweetal oliespots, een PAK in grond 
verontreiniging en een (diepe) grondwaterverontreiniging met VOCl, welke in het verleden waren 
aangetoond worden bij het laatste bodemonderzoek niet (significant) meer aangetroffen. 
 
In 2019 is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd19. Hieronder is een samenvatting 
opgenomen van die onderzoeken. Bij dit aanvullend onderzoek zijn geen ftalaten in het 
grondwater aangetoond. Mogelijk is de verontreiniging als gevolg van natuurlijke processen en/of 
verdunning niet meer aanwezig. Verder is bij de locatie J10 aanvullend onderzoek verricht naar de 
verticale verspreiding van koper en zink. Hierbij is gebleken dat de verontreiniging in de grond tot 
tenminste 3 m-mv aanwezig is. 
 
Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op 
delen van de locatie niet voldoet aan de beoogde functie (wonen). Om de locatie geschikt te maken 
voor de beoogde functie (wonen) is voor het saneren van de verontreinigde bodem een 
saneringsplan20 opgesteld. Het bevoegd gezag heeft met de beschikking21 ingestemd met het 
saneringsplan. Na de sloop van de panden is de bodemsanering uitgevoerd. Na het uitvoeren van 
deze bodemsanering kan worden geconcludeerd dat de bodem geschikt is voor de beoogde functie 
(wonen). 
 
Nieuwe bodembedreigende activiteiten 
De ontwikkellocatie Van Besouw bestaat uit de ontwikkeling van woningbouw en de herinrichting 
van de Nieuwe Leij. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen met bodembedreigende activiteiten 
mogelijk gemaakt. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
Op basis van het historisch bodemonderzoek uit 2014 is gebleken dat uitgezonderd het terrein van 
HaVeP (deelgebied van de locatie Van Puijenbroek) en de locatie Bergstraat 26 (voormalige 
bleekloods) het historisch onderzoek geen aanwijzingen geeft voor de aanwezigheid van 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. De historisch activiteiten 
en beëindigde bedrijfsactiviteiten op het terrein van HaVeP en Bergstraat 26 zijn voldoende 
onderzocht. Op het terrein van HaVeP is hierbij een aantal bodemverontreinigingen in de grond en 
het grondwater aangetoond met diverse zware metalen waarvan de omvang bekend is. 
 

 
18 Gecombineerd verkennend en nader bodemonderzoek en verhardings- en infiltatrie-onderzoek Kerkstraat 
49-53 Goirle, 25 oktober 2018, Wematech 
19 Vervolgonderzoek Kerkstraat 49-53 te Goirle, 25 oktober 2019, Wematech 
20 Saneringsplan Kerkstraat 49-53 Goirle, 25 oktober 2019, Wematech 
21 Beschikking melding artikel 28 Wet bodembescherming Kerkstraat 49-53 te Goirle, 17 december 2019, 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
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Aanvullend zijn in 2019-2020 een de bodemonderzoeken22,23 uitgevoerd om een actueel beeld te 
verkrijgen van de bodemkwaliteit binnen de ontwikkellocatie. 

− In het verkennend (water)bodemonderzoek van januari 2020 zijn de gebieden rondom 
het bedrijfsterrein van HaVeP onderzocht. In een schriftelijke reactie van de OMWB (d.d. 
3 april 2020, zaaknummer 19101421) stemt het bevoegd gezag in met de conclusies en 
aanbevelingen uit het rapport. 

− Het onderzochte gebied binnen het verkennend en actualiserend bodemonderzoek uit 
april 2020 betreft het (voormalige) bedrijfsterrein van de HaVeP (inclusief gedeelte van 
de watermolenstraat (eigendom gemeente) en de locatie ‘voormalige bleekloods’). 
Plaatselijk worden in de bodem sterke verontreinigingen aangetroffen. In een schriftelijke 
reactie van de OMWB (d.d. 26 juni 2020, zaaknummer 19101421) stemt het bevoegd 
gezag in met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. 

 
Functie wonen 
Op basis van de beschikbare bodemgegevens voor de ontwikkellocatie Van Puijenbroek (functie 
wonen) kan worden geconcludeerd dat er plaatselijk bodemverontreiniging aanwezig is waarvoor 
saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn om het terrein geschikt te maken voor de toekomstige 
functie wonen. De gehele locatie is voldoende onderzocht. Het overige terrein is geschikt voor de 
toekomstige functie wonen. Om te kunnen voldoen aan de beoogde functie wonen moeten voor 
de bekende bodemverontreinigingen vervolgstappen worden genomen (opstellen plan van 
aanpak, BUS-melding, saneringsplan, uitvoeren sanering etc.). Wanneer de goedkeuring niet 
gereed is bij de behandeling van de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen dan 
kunnen hieraan voorwaarden worden gesteld in de vergunning. De kosten voor de bodemsanering 
zijn meegenomen in de exploitatie van de ontwikkeling.  
 
Functie maatschappelijk 
Op basis van de beschikbare bodemgegevens voor dit deel binnen de planbegrenzing (functie 
maatschappelijk) kan worden geconcludeerd dat er plaatselijk bodemverontreiniging aanwezig is 
waarvoor saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toekomstige functie 
maatschappelijk. De gehele deellocatie is voldoende onderzocht. Het overige terrein is geschikt 
voor de toekomstige functie. Om te kunnen voldoen aan de beoogde functie moeten voor de 
bekende bodemverontreiniging vervolgstappen worden genomen (bv opstellen plan van aanpak, 
BUS-melding, saneringsplan, uitvoeren sanering etc.) en goedkeuring worden verkregen van het 
bevoegd gezag. Wanneer de goedkeuring niet gereed is bij de behandeling van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen dan kunnen hieraan voorwaarden worden gesteld in de 
vergunning. De kosten voor de bodemsanering zijn geen belemmering voor de ontwikkeling.  
 
Functie natuur 
Op basis van de beschikbare bodemgegevens voor de ontwikkellocatie Van Puijenbroek (functie 
natuur) kan worden geconcludeerd dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is waarvoor 
saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. De locatie is voldoende onderzocht en er zijn geen 
vervolgstappen noodzakelijk. Het gebied is geschikt voor de toekomstige functie natuur. 
 
Nieuwe bodembedreigende activiteiten 
De ontwikkellocatie Van Puijenbroek bestaat uit de ontwikkeling van woningbouw en een 
natuurontwikkeling rondom de Nieuwe Leij. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen met 
bodembedreigende activiteiten mogelijk gemaakt. 
 
Conclusie 

 
22 Rapport Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek groenblauwe zone Zuidrand Goirle, 27 januari 

2020, Antea Group 

23 Rapport Verkennend en (actualiserend) nader bodemonderzoek, inclusief verkennend asbestonderzoek 

Bergstraat 50 e.o. te Goirle, 2 april 2020, Antea Group 
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Aan de hand van de resultaten van de bodemonderzoeken worden voor het aspect bodem geen 
belangrijke negatieve milieugevolgen verwacht. Voor de locatie van Puijenbroek dienen 
vervolgstappen te worden genomen om de bekende bodemverontreiniging te saneren. Na 
afronding van de saneringsprocedure worden geen negatieve milieugevolgen verwacht. De locatie 
Van Besouw is reeds gesaneerd en is geschikt voor de beoogde functie (wonen). 

4.2.2 Water 

Beide locaties liggen op de overgang van dorp naar beekdal en zijn daarmee een belangrijke 
schakel in het watersysteem van de Zuidrand in het bijzonder en van Goirle in het algemeen. In 
deze subparagraaf wordt per ontwikkelingslocatie ingegaan op de omgang met het aspect water.  
 
In algemene geldt voor de locaties Van Besouw en Van Puijenbroek dat bij de planvorming rekening 
gehouden moet worden met waterberging. Naar verwachting veroorzaakt de klimaatverandering 
in de toekomst zwaardere regenbuien afgewisseld met periodes van grotere droogte. De dynamiek 
leidt tot meer piekafvoer en meer periodes met zeer weinig water. De waterhuishoudingsplannen 
die voor beide locaties gemaakt zijn werken door in de stedenbouwkundige plannen. Daarmee is 
voor beide locaties een robuust watersysteem en een klimaatadaptieve inrichting van het 
bebouwde gebied ontworpen.  
 
Om een robuust watersysteem te creëren bestaat er ook een opgave om de afwatering van de 
verharde delen van de locaties los te koppelen van het riool en de infiltratie en berging van water 
op te lossen binnen het plangebied.  
 
Water in het plangebied moet trapsgewijs hergebruikt, vastgehouden, geïnfiltreerd, geborgen en 
afgevoerd worden. Zo wordt het water zichtbaar van de woning naar wadi’s gebracht. 
 
In wadi's moet het water infiltreren en mogelijk bij piekbuien overlopen naar het beekdal van de 
Nieuwe Leij. Door het watersysteem zichtbaar te integreren in de architectuur en de inrichting van 
de openbare ruimte wordt klimaatbewustwording van de bewoners gestimuleerd. Bovendien 
creëert de verbinding van water aan groen een aangenaam en bijzonder woonmilieu.  
 
Locatie Van Besouw 
Voor de locatie Van Besouw is een waterhuishoudingsplan24 opgesteld. 
Overzicht totaal verhard oppervlak in huidige en nieuwe situatie: 

• Huidig verhard oppervlak 39.780 m² (dit verhard oppervlak telt mee in de 
compensatieopgave). 

• Toekomstige verhard oppervlak 38.238 m² (totale plangebied in eindsituatie met fase 2). 
In de nieuwe situatie wordt er minder m² verhard oppervlak in het plan voorzien dan in de huidige 
situatie.  
 
In totaal wordt er in het plangebied 1.382 m3 bergingscapaciteit gerealiseerd in de openbare 
ruimte. In totaal is er 35.859 m2 verhard oppervlak op deze waterberging aangesloten. Deze 
bergingscapaciteit geeft ruimte voor 39 millimeter waterberging per vierkante meter in het 
plangebied. Wanneer de bergingsvijver aan de Hoogen Dries meegerekend wordt, is er in het 
plangebied sprake van 94 millimeter waterberging per vierkante meter in het plangebied. 
 
Aanvullend op de bovengenoemde waterbergingscapaciteit is er in het plangebied ruimte voor 394 
m3 extra waterberging in het plangebied. Deze extra waterberging is bedoeld als 
calamiteitenberging in situaties waarin er extreem veel neerslag in korte tijd valt. In totaal is er 

 
24 Waterhuishoudkundig plan NBU Projectontwikkeling IV B.V. Van Besouwterrein te Goirle, 4 oktober 2019, 

Civil Support 
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daarmee 1.776 m3 waterbergingscapaciteit in het plangebied beschikbaar. Deze 
waterbergingscapaciteit is te vertalen naar gemiddeld 50 millimeter waterberging per vierkante 
meter in het plangebied. Als hier dan ook nog gebruik wordt gemaakt van de bergingsvijver aan de 
Hoogen Dries, dan is er in totaal 105 millimeter waterberging per vierkante meter in het plangebied 
aanwezig. 
 
Door middel van een voorwaardelijke verplichting in de regels van het bestemmingsplan wordt 
verplicht tot de aanleg van minimaal 50 millimeter waterberging per toegevoegde vierkante meter 
verhard oppervlak. Op die manier wordt, ook met de gefaseerde ontwikkeling van de locatie Van 
Besouw geborgd dat er voldoende waterberging gerealiseerd wordt. 
 
Het watersysteem dat in het plangebied voorzien is, is doorgerekend voor drie neerslagsituaties: 

• Bui L08: hierbij valt 19,8 millimeter neerslag per vierkante meter in 60 minuten. 

• BL10: hierbij valt 35,7 millimeter neerslag per vierkante meter in 45 minuten. 

• Extreme bui: hierbij valt 70 millimeter neerslag per vierkante meter in 60 minuten. 
 
Uit de doorrekening van deze neerslagsituaties blijkt dat buien L08 en L10 zonder overlast verwerkt 
kunnen worden door het waterhuishoudkundig systeem in het plangebied. Bui L08 kan grotendeels 
lokaal geborgen worden. Bij bui L10 vindt via de wadi's in het plangebied afstroming plaats naar 
de waterbergingen aan de randen van het plangebied. Daarbij kan er tijdelijk op enkele plekken 
water op straat staan. 
 
In het geval van de extreme bui ontstaat in theorie op veel plekken water op straat. In de praktijk 
zal dit water zich verspreiden over de beschikbare oppervlakte en afstromen naar de 
bergingsgebieden. Verwacht wordt dat in het geval van de extreme bui er geen schade aan 
gebouwen ontstaat. 
 
Water wordt in de toekomstige situatie zoveel mogelijk vastgehouden in het plangebied zodat het 
ter plaatse in de bodem kan infiltreren. De nieuw te bouwen woningen aan de Kerkstraat vormen 
een uitzondering op dit uitgangspunt. Deze woningen grenzen direct aan het bestaande trottoir 
waardoor er geen ruimte is voor het vasthouden en laten infiltreren van water. Het afval- en 
regenwater afkomstig van deze woningen wordt separaat aangeboden aan het gemengd 
rioolstelsel. Wanneer hier in de toekomst een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd wordt, kunnen 
de regenwater- en afvalwaterafvoeren op dit stelsel aangesloten worden. 
 
Voor de overige woningen in het plangebied geldt dat regen- en afvalwater afkomstig van deze 
woningen gescheiden aangeboden wordt aan het bestaande gemengde rioolstelsel. De gemeente 
Goirle is voornemens in de toekomst een gescheiden rioolstelsel in het centrum aan te leggen, de 
zogeheten Blauwe Ader. Deze zal afwateren richting de Nieuwe Leij. De ontwikkeling van Van 
Besouw biedt kansen om het gedeelte van de Blauwe Ader tussen de Kerkstraat en Nieuwe Leij 
alvast aan te leggen. Hiertoe wordt een ondergrondse betonnen leiding met een diameter van 80 
centimeter aangelegd door de Fabrieksstraat met een uitmonding op de grote wadi in het 
Fabrieksplein. Als het gescheiden stelsel functioneel wordt, kunnen de woningen in het plangebied 
op dat stelsel aangesloten worden. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
Ook voor de locatie Van Puijenbroek is in 2019 een waterhuishoudingsplan25 uitgevoerd. In 2021 
is een actualisatie26 uitgevoerd. 
Hieronder is een overzicht opgenomen van het totaal verhard oppervlak in de huidige en nieuwe 
situatie: 

 
25 Waterhuishoudingsplan Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek, 25 januari 2019 
26 Water en riolering Actualisatie 2020 Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek, 25 februari 2021, 

Antea Group 
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• Huidig verhard oppervlak 49.873 m² (dit verhard oppervlak telt mee in de 
compensatieopgave). 

• Toekomstige verhard oppervlak 50.000 m². 
 
In de nieuwe situatie is er sprake van een groter verhard oppervlak in het plangebied dan in de 
huidige situatie het geval is. Als gevolg van die toename in verhard oppervlak moet voorzien 
worden in extra waterberging in het plangebied. De ambitie voor de waterberging bedraagt 2.992 
m3. 
 
Om de toename aan verhard oppervlak te compenseren wordt in de toekomstige situatie 2.992 m3 
aan nieuwe waterberging gerealiseerd. Dat is nog exclusief de extra capaciteit voor waterinfiltratie 
in de landschappelijke achtertuinen van de woningen in de deelgebieden 'De Vloed' en 'De Tuin'. 
Daarmee wordt voldaan aan de ambitie om het in gehele plangebied een bergingscapaciteit van 
60 millimeter water per vierkante meter te realiseren. De totale capaciteit aan waterberging is 
verdeeld over verschillende bergingslocaties in het plangebied en bedraagt in totaal 3.110 m3.  
Hiermee wordt ruimschoots aan de ambitie voldaan. Er is een restcapaciteit van 118 m³ aanwezig. 
Een voorwaardelijke verplichting in de planregels van dit bestemmingsplan borgt dat deze 
waterberging ook op die manier gerealiseerd wordt. 
 
In het plangebied wordt een vuilwateriool (diameter 250 millimeter) aangelegd voor de afvoer van 
het huishoudelijk afvalwater. Het vuilwaterriool stroomt onder vrij verval naar het nieuw te 
realiseren gemaal nabij Kerklaantje.  
 
In de toekomstige situatie wordt het hemelwater niet langer via het riool afgevoerd, dit water 
wordt opgevangen in de wadi's in het plangebied. In die wadi's kan het water infiltreren in de 
bodem en/of getrapt worden afgevoerd naar de Nieuwe Leij. 
 
Conclusie 
Mits aan de compensatieopgave wordt voldaan worden voor het aspect water geen belangrijke 
nadelige milieugevolgen verwacht. 

4.2.3 Ecologie 

4.2.3.1 Beschermde soorten 

Ten behoeve van de ‘Visie Zuidrand Goirle’ hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de 
natuurwaarden ter plaatse. Deze onderzoeken zijn ook diverse malen geactualiseerd, onder 
andere naar aanleiding van de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb) in 2017. 
 
Locatie Van Besouw 
Uit de natuurtoets27 blijkt dat het plangebied een functie heeft als kraam- en verblijfsgebied voor 
vleermuizen. Daarnaast bestaat in het plangebied de kans op het aantreffen van uilen, 
gierzwaluwen en marterachtigen. Uit de natuurtoets blijkt dat deze soorten het plangebied 
mogelijk als vaste rust- en verblijfplaats gebruiken. Naar aanleiding van de voorgaande conclusies 
uit de natuurtoets is in 2017 nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen, uilen, 
gierzwaluwen en marterachtigen in het plangebied uitgevoerd. De onderzoeken zijn meegenomen 
als bijlagen bij het bestemmingsplan.  
 

 
27 Natuurtoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Beschouw, 27 november 2017, Antea Group 
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Uit het nader onderzoek28 blijkt dat er in het plangebied geen vaste rust- en verblijfsplaatsen van 
uilen aangetroffen zijn. Ook van de gierzwaluw zijn tijdens het nader onderzoek geen 
verblijfplaatsen aangetroffen. Uit het nader onderzoek blijkt dat er in het plangebied ook geen 
verblijfplaatsen van marterachtigen aanwezig zijn. 
 
Uit het nader onderzoek blijkt verder dat het terrein een belangrijke functie heeft voor gewone 
dwergvleermuizen. Die dieren gebruiken het plangebied als kraamgebied (tot circa 80 
vleermuizen), als zomerverblijfplaats en als paarverblijfplaats. De aanwezigheid van vleermuizen 
betekent dat de sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van de gewone 
dwergvleermuis. Als gevolg van de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis in het plangebied 
kunnen de werkzaamheden in het plangebied pas uitgevoerd kunnen worden nadat een ontheffing 
van de Wet natuurbescherming verleend is. 
 
Op 22 maart 2018 is de aanvraag van een ontheffing ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
natuurbescherming aangevraagd. Ten behoeve van de ontheffingsaanvraag heeft onderzoek 
plaatsgevonden naar mitigerende maatregelen om negatieve effecten op de aanwezige 
vleermuizen weg te nemen. Op 27 september 2018 is door het bevoegd gezag de gevraagde 
ontheffing verleend (zie bijlage bij het bestemmingsplan). In de ontheffing zijn mitigerende 
maatregelen en aanvullende voorschriften gesteld om eventuele onevenredige negatieve effecten 
op vleermuizen weg te nemen. 
 
In de nieuwbouw komen in de toekomstige situatie ruimschoots (inbouw)voorzieningen terug die 
de verblijfplaatsen van de vleermuizen permanent mitigeren. Het zal hier gaan om 12 
inbouwkasten (8 kraamkasten en 4 zomer-/paarkasten). Door de kasten inwendig te voorzien 
kunnen de voorzieningen hiermee dienen voor meerdere functies voor de gewone 
dwergvleermuis. Deze vleermuiskasten zijn reeds opgehangen. Uit de monitoring van de verleende 
ontheffing blijkt dat de uitgevoerde mitigerende maatregelen in 2019 al (beperkt) gebruikt worden 
door vleermuizen. 
 
Met inachtneming van de voorschriften uit de ontheffing, zijn belangrijke negatieve effecten op 
vleermuizen te voorkomen en uit te sluiten. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
Naar aanleiding van de conclusies uit de onderzoeken29,30,31 is nader onderzoek32 naar het 
voorkomen van beschermde soorten in het plangebied uitgevoerd (zie bijlagen bij het 
bestemmingsplan). Het nader onderzoek wijst uit dat in het deel van het plangebied waar de 
woningbouw voorzien is essentieel (en in de Wet natuurbescherming beschermd) leefgebied voor 
de bosbeekjuffer, eekhoorn, kleine marterachtigen en de steenmarter, kerkuil en vleermuizen 
aanwezig is. 
 
Op basis van het nader onderzoek heeft vervolgonderzoek33 naar de aanwezigheid van 
vleermuizen in het gedeelte van het plangebied waar woningbouw voorzien is plaatsgevonden. Dit 
onderzoek is uitgevoerd in 2018. Uit het onderzoek blijkt dat in de bestaande bebouwing in het 
plangebied een aantal verblijfsplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig is. Deze 

 
28 Ecologisch nader onderzoek Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Beschouw, 27 november 2017, Antea 
Group 
29 Memo actualisatie Wnb 2021, 2 februari 2021, Antea Group 
30 Natuurtoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek, 27 november 2017, Antea Group 
31 Natuurtoets Zuidrand Goirle – Groen-blauw, 27 november 2017, Antea Group 
32 Nader ecologisch onderzoek Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek en de Groen-blauwe zone, 

27 november 2017, Antea Group 
33 Nader onderzoek vleermuizen Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek, fabrieksterrein, 13 

februari 2019, Antea Group 
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verblijfsplaatsen worden beschermd door de Wet natuurbescherming. Daarnaast zijn in het 
plangebied foeragerende vleermuizen waargenomen. De voorgenomen woningbouwontwikkeling 
kan leiden tot een beperkte aantasting van het foerageergebied van vleermuizen. Door de 
ontwikkeling gaan echter geen vaste verblijfsplaatsen verloren. Dit omdat er in de omgeving van 
het plangebied voldoende alternatief en bereikbaar foerageergebied aanwezig is en blijft. De 
aantallen foeragerende vleermuizen zijn relatief laag. In relatie tot het foerageergebied van 
vleermuizen worden geen verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden. 
 
Als uitwerking van het nader onderzoek heeft in 2018 ook aanvullend onderzoek naar de 
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in het plangebied plaatsgevonden. Uit dit 
onderzoek blijkt dat in het plangebied geen jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn. Verstoring 
van jaarrond beschermde nesten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling kan daarmee 
uitgesloten worden. Vervolgstappen zoals een ontheffingsaanvraag zijn voor jaarrond beschermde 
nesten niet aan de orde. De voorgenomen ontwikkelingen zijn daarmee voor wat betreft 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest uitvoerbaar. 
 
In aanvulling op het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten is nader onderzoek34 uitgevoerd 
naar de aanwezig van nesten van de gierzwaluw. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er 
één nest van de gierzwaluw aanwezig is aan de rand van het plangebied. Het betreft een nest in 
het kantoorpand aan de Bergstraat. Om verstoring en functieverlies van het nest te voorkomen, 
dient uit voorzorg een ontheffing aangevraagd te worden. 
 
Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. 
Als gevolg van de aanwezigheid van deze soorten kunnen werkzaamheden in het plangebied pas 
uitgevoerd worden nadat een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend is. Deze 
ontheffing is nodig voor werkzaamheden die invloed hebben op de gierzwaluw, bosbeekjuffer, 
kerkuil en de gewone dwergvleermuis. Voor de eekhoorn en de steenmarter geldt dat indien 
gewerkt wordt middels een goedgekeurde gedragscode, geen ontheffing van de Wet 
natuurbescherming nodig is. 
 
Naast de aanwezigheid van vleermuizen moet in de toekomst tijdens de werkzaamheden rekening 
gehouden worden met de aanwezigheid van algemene broedvogels (artikel 3.1 en 3.5 van de Wet 
natuurbescherming). 
 
Een ontheffingsaanvraag voor de voorgenomen ontwikkeling is medio mei 2019 ingediend en is 
een activiteitenplan opgesteld (zie bijlagen bij het bestemmingsplan). De ontheffing van de Wet 
natuurbescherming is op 7 mei 2020 verleend voor diverse werkzaamheden die invloed hebben 
op de bosbeekjuufer, kerkuil, gewone dwergvleermuis, steenmarter en wezel. 
 
Uit dat onderzoek35 blijkt dat op de gronden waar de natuurontwikkeling voorzien is geen 
beschermde soorten aangetroffen zijn. Wel is in het deel van het plangebied waar woningbouw 
voorzien is, de bosbeekjuffer aangetroffen. Deze libel leeft nabij water (zoals de Nieuwe Leij). De 
voorgenomen ontwikkeling kan daarmee effect hebben op de bosbeekjuffer. Ten behoeve van 
werkzaamheden die een negatief effect op deze soort kunnen hebben, is een ontheffing van de 
Wet natuurbescherming aangevraagd36. In deze ontheffingsaanvraag wordt onder meer 
aangetoond dat de voorgenomen werkzaamheden geen negatieve effecten op de gunstige staat 

 
34 Nader onderzoek gierzwaluw Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek, fabrieksterrein, 16 juli 

2019, Antea Group 
35 Nader ecologisch onderzoek Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek en de Groen-blauwe zone, 
27 november 2017, Antea Group 
36 Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle): Ontheffingsaanvraag 
soortenbescherming Wet natuurbescherming bosbeekjuffer, gewone dwergvleermuis en wezel, Antea 
Group, 14 februari 2019, Antea Group 
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van instandhouding hebben. Aan de hand van het nader onderzoek naar de gierzwaluw, is in het 
kader van de onheffingsaanvraag voor de gierzwaluw een aanvulling op het activiteitenplan37 
opgesteld. 
 
Tijdens de aanlegfase van de natuurontwikkeling van de groenblauwe zone zal tijdelijk sprake zijn 
van geluidproductie door machines. Deze geluidproductie is niet alleen tijdelijk, maar verplaatst 
zich ook door de groenblauwe zone. Door het tijdelijke en mobiele karakter van deze hinder, kan 
hier geen specifieke geluidproductie voor vastgesteld worden. Wel geldt dat geluidproducerende 
werkzaamheden zoveel mogelijk plaatsvinden buiten de kwetsbare perioden van beschermde 
diersoorten. Na realisatie is er geen additionele geluidproductie ten opzichte van de huidige 
situatie. 
 
Conclusie 
Voor het aspect beschermde soorten zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten.  

4.2.3.2 Beschermde natuurgebieden 

Naast de soortenbescherming is voor het plangebied ook een onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op beschermde natuurgebieden. Deze beschermde 
natuurgebieden bestaan uit het Natuurnetwerk Brabant (inclusief Natte Natuurparels) en uit 
Natura 2000-gebieden. Per beschermd gebied wordt per locatie het effect van de voorgenomen 
ontwikkelingen beschreven. 
 
Natte Natuurparel  
Ten zuiden van het plangebied ligt een Natte Natuurparel en het plangebied zelf ligt in het 
attentiegebied Natte Natuurparel. Ten behoeve van de Groenblauwe zone is een hydrologisch 
rapport38 opgesteld. Dit hydrologisch rapport ligt ten grondslag voor het ontwerp van de 
natuurontwikkeling. De voorgenomen inrichting van de groenblauwe zone is opgesteld om de 
kwaliteit van de natte natuurparel te verhogen. Er zijn daarmee geen negatieve effecten op de 
Natte Natuurparels te verwachten. 
 
Natuurnetwerk Brabant 
Van Besouw 
De locatie Van Besouw ligt niet in het NNB. Wel ligt het plangebied tegen het NNB aan. Het NNB is 
aangewezen voor de natuurdoeltypen Moeras N05.01 en N03.01 Bron en Beek. Door de bestaande 
bedrijfsbestemming deels om te vormen tot een woonbestemming en voor het overige de 
maximaal toegestane milieucategorie terug te brengen tot 1 (met name bedoeld voor lichte 
bedrijvigheid zoals kantoorfuncties), worden de milieueffecten van het plangebied op de omgeving 
teruggebracht. Dit zorgt voor een verbetering van de situatie ter plaatse van het natuurgebied. Dat 
ondervindt in de toekomstige situatie immers geen hinder van bedrijvigheid of een groot aantal 
vervoersbewegingen als gevolg van die bedrijvigheid. Daarnaast moeten nieuwe woningen gasloos 
gebouwd worden, waardoor ook de emissies van luchtverontreinigende stoffen richting het 
natuurgebied afnemen. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, ontstaat dus een 
verbetering van de situatie in het natuurgebied. 
 
Van Puijenbroek 
De locatie Van Puijenbroek ligt voor een deel in het NNB. Door de toekomstige ontwikkeling 
verdwijnt een deel van het oppervlak van het NNB, maar op andere plaatsen komt hier NNB voor 
terug. In het door Antea Group opgestelde rapport39  (als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd) 

 
37 Aanvulling Activiteitenplan: Woningbouw Van Puijenbroek (Zuidrand Goirle): Ontheffingsaanvraag 

soortenbescherming Wet natuurbescherming gierzwaluw, 18 juli 2019, Antea Group 
38 Rapport Hydrologie Zuidrand Goirle Groenblauwe zone, 25 januari 2019, Antea Group 
39 Rapport Herbegrenzingsvoorstel, 10 november 2020, Antea Group 
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is de beoordeling van de ontwikkeling in deze NNB uiteengezet. Dat rapport beschrijft ook welke 
mitigatie/compensatie nodig is als gevolg van de effecten die optreden en hoe dit geïntegreerd 
wordt in de herontwikkeling van het project Zuidrand Goirle.  
 
Geconcludeerd kan worden dat door de integrale aanpak van het project Zuidrand Goirle en de 
mogelijkheden die hierdoor ontstaan, het Natuurnetwerk Brabant een positieve impuls krijgt 
(onder andere door een kwalitatief betere inrichting, betere samenhang met de omgeving en een 
vergroting van de omvang). 
 
Natura 2000 

Het plangebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het meest dichtbij gelegen Natura 2000-gebied 
‘Regte Heide & Riels Laag' bevindt zich op een afstand van circa 1,5 kilometer tot het plangebied. 
Tevens ligt het plangebied op 4,5 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Kempenland-West 
en op 6,5 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’. 

In de Natura 2000-gebieden ‘Regte Heide & Riels Laag’, ‘Kempenland-West’ en ‘Kampina & 
Oisterwijkse Vennen’ is qua stikstofdepositie sprake van een zogenoemde overspannen situatie 
doordat op sommige hexagonen (rekenpunten) de achtergronddepositie hoger is dan de kritische 
depositiewaarde (KDW) van een habitat. In het kader van het plan, dus voor alle betrokken ‘rode’ 
ontwikkelingen (alle plangebieden in de zuidrand van Goirle), is een stikstofberekening uitgevoerd, 
met een berekening van de zowel realisatiefase als de gebruiksfase. Uit het onderzoek blijkt sprake 
te zijn van een toename aan stikstofdepositie. In dit kader is een vergunning aangevraagd in het 
kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, met benutting van 
salderingsruimte uit het Stikstofregistratiesysteem (SSRS). Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant heeft geconcludeerd dat de gevraagde vergunning verleend kan worden voor de 
beoogde activiteiten en de daarbij behorende stikstofdepositie. De aangevraagde activiteit heeft 
geen significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’, aangezien er 
gesaldeerd wordt met ruimte uit het SSRS. Derhalve heeft Gedeputeerde Staten de aangevraagde 
omgevingsvergunning verleend40. 

Aangezien de bovengenoemde beschikking is afgegeven voor 186 woningen, en het plan 
tussentijds is aangepast naar 190 woningen, is een aanvullende stikstofberekening41 uitgevoerd 
om het effect van de vier extra woningen te beoordelen. Daartoe is een verschilberekening 
uitgevoerd. De gebruiksfase ten gevolge van 190 nieuwbouwwoningen is afgezet tegen de 
gebruiksfase ten gevolge van 186 nieuwbouwwoningen. Uit deze berekening blijkt dat geen sprake 
is van een toename in de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van het gebruik van 
vier extra woningen. Geconcludeerd wordt dat voor de ontwikkeling van vier extra 
nieuwbouwwoningen geen nieuwe vergunning op grond van de Wet natuurbescherming hoeft te 
worden aangevraagd. Ook de ontwikkeling van de vier extra (van 186 naar 190) woningen past 
binnen de hierboven genoemde afgegeven beschikking ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de 
Wet natuurbescherming. Er wordt gebruikgemaakt van het instrument ‘intern salderen’.  

Voor gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden) wordt geconcludeerd dat geen sprake is van 
significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied 'Regte Heide & Riels Laag' en dat de gevraagde 
vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming kan worden 
verleend. 
 
Conclusie 
Voor het aspect beschermde gebieden zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen te 
verwachten.  

  

 
40 Beschikking (kenmerk Z/125755‐284905), 19 oktober 2021, Omgevingsdienst Brabant Noord 
41 Aanvullende stikstofdepositie berekening Van Puijenbroek Goirle, 5 oktober 2021, Antea Group 
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4.3 Archeologie en cultuurhistorie 

4.3.1 Archeologie 

Per locatie is archeologisch onderzoek uitgevoegd. De navolgende alinea’s doen per locatie 
verslag van de conclusies van de uitgevoerde onderzoeken. 
 
Van Besouw 
In het kader van de ontwikkeling Zuidrand Goirle heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv 
een cultuurhistorisch onderzoek42 uitgevoerd voor de totale planontwikkeling Zuidrand Goirle (zie 
bijlage bij de bestemmingsplannen). Op basis van het bureauonderzoek is aan het plangebied 
grotendeels een middelhoge tot hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de 
steentijd tot en met de nieuwe tijd. In hoeverre het archeologisch niveau verstoord zal raken door 
de geplande herinrichting van het gebied en of het gebied al verstoord is door de huidige inrichting, 
is afhankelijk van de dikte van het ophoogdek. Derhalve wordt geadviseerd om in de nog niet 
onderzochte gebieden met een middelhoge tot hoge verwachting voor archeologische waarden 
uit de steentijd tot en met de volle middeleeuwen bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm –mv 
(normale ploegdiepte) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de aard en intactheid van 
de bodem nader in kaart te brengen.  
 
Op basis van het bureauonderzoek is in oktober 2018 een verkennend booronderzoek43 uitgevoerd 
door Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de 
bodemopbouw van het plangebied gekenmerkt wordt door een diep verstoorde bouwvoor op 
(verspoeld) dekzand. De kans op het aantreffen van archeologische waarden is daardoor zeer klein. 
In het verkennend booronderzoek wordt derhalve geadviseerd om geen nader onderzoek naar 
archeologische waarden uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor werkzaamheden. 
 
Het Monumentenhuis Brabant heeft op 13 december 2018 ingestemd met het advies om geen 
nader onderzoek naar archeologische waarden uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor 
werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegd gezag op 9 april 2019 ingestemd met 
dit selectieadvies. Het plangebied is daarmee vrijgegeven voor de realisatie van de plannen en 
nader onderzoek naar archeologie derhalve niet noodzakelijk. 
 
Van Puijenbroek 
In het kader van de ontwikkeling van de zuidrand heeft Antea Group een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek44 uitgevoerd. Het plangebied voor de natuurontwikkeling maakte 
ook deel uit van het onderzoeksgebied van dit inventariserend veldonderzoek. In een eerder 
stadium is er een archeologisch bureauonderzoek45 uitgevoerd naar het plangebied. 
 
Op grond van het uitgevoerde booronderzoek wordt de kans op het aantreffen van archeologische 
resten in het totale plangebied voor alle perioden laag ingeschat. De beekdalgronden zijn in de 
loop van de tijd al op de schop geweest en op het fabrieksterrein kent een belangrijk deel van de 
boringen met een AC-profiel een dermate dikke A-horizont, dat de top van het moedermateriaal 
daarin opgenomen moet zijn en daarmee het archeologisch sporenniveau verstoord is.  
In het beekdal is het niet volledig uit te sluiten dat nog op puntlocaties archeologische relicten 
aanwezig zijn, maar deze kunnen door archeologisch vooronderzoek bijna niet systematisch 

 
42 Cultuurhistorisch onderzoek Zuidrand Goirle, maart 2015, BAAC BV 
43 Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de geplande nieuwbouw aan de Kerkstraat te Goirle, 13 

december 2018, Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie 
44 Rapport Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen, 13 september 2018, Antea Group 
45 Rapport Archeologisch Bureauonderzoek Zuidrand Goirle – uitbreiding Groen-Blauwe zone, 12 december 

2017, Antea Group 
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worden opgespoord. De gemeente Goirle heeft dan ook besloten dat voor het beekdal nader 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Indien hier voor het verleggen van de beekloop 
grondverzet zal plaatsvinden, dienen deze werkzaamheden archeologisch begeleid te worden. 
Voorafgaand aan deze werkzaamheden dient dan een Programma van Eisen opgesteld te worden, 
dat moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Voor werkzaamheden binnen de overige 
delen van het plangebied gaat de gemeente akkoord met het voorstel om geen nader 
archeologisch onderzoek uit te voeren. Deze delen worden vrijgegeven voor wat betreft het aspect 
archeologie. 
 
In het kader van het nader archeologisch onderzoek is een Programma van Eisen46 opgesteld. Dit 
Programma van Eisen heeft betrekking op een opgraving – variant archeologische begeleiding (BRL 
4000, protocol 4004, KNA 4.1). Dit PvE is goedgekeurd door bevoegd gezag. Vervolgens is een Plan 
van Aanpak47 opgesteld, die door bevoegd gezag is goedgekeurd. 
 
Direct ten noorden van de geplande beekloop vindt woningbouw plaats. Hier zullen voorlopig geen 
bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden. Op basis van de resultaten van de begeleiding 
van de beekloop is het doel om ook de woningbouwlocatie vrij te geven voor wat betreft het aspect 
archeologie, door middel van extrapolatie. Mochten er uit de begeleiding wel resultaten komen, 
wordt nader gekeken naar de woningbouwlocatie. 
 
Omdat in de uitwerking van het Plan van Aanpak is gebleken dat er een discrepantie zit tussen het 
plangebied zoals destijds gehanteerd en de bestemmingsplangrens, is voorgesteld om – gedurende 
de archeologische begeleiding van het ontgraven van de beekloop – in de betreffende hoek een 
aantal aanvullende boringen te zetten (zeven boringen tot 2 m – mv) om te bekijken of het beekdal 
ook in deze richting doorloopt. Er worden in deze zone geen grote bodemingrepen voorzien, 
waardoor een archeologische begeleiding in deze hoek nu niet noodzakelijk zal zijn. De resultaten 
van deze boringen zullen worden meegenomen in de rapportage van de archeologische 
begeleiding. 
 
Ter bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden in het beekdal is een 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' opgenomen. Op een later moment is een nader 
archeologisch onderzoek48 uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de veldonderzoeken wordt 
aanbevolen om zowel de locatie van de aanvullende boringen, de gehele locatie van het beekdal 
én de toekomstige woningbouwlocatie vrij te geven voor realisatie. Naar aanleiding daarvan heeft 
het bevoegd gezag op 4 mei 2021 ingestemd met dit selectieadvies. Het plangebied is daarmee 
met uitzondering van het deel met de maatschappelijk functie vrijgegeven voor de realisatie van 
de plannen en nader onderzoek naar archeologie derhalve niet noodzakelijk. 
 
Provinciaal archeologisch landschap 
Het gebied ten zuiden van het plangebied is provinciaal aangeduid als een archeologisch landschap 
en heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Omdat deze buiten het plangebied ligt, 
worden geen negatieve effecten verwacht op het archeologisch landschap. 
 
Conclusie 
Op de locatie Van Puijenbroek worden, met uitzondering van het deel met de maatschappelijk 
functie, geen archeologische waarden verwachten. Op de locatie Van Besouw worden ook geen 
archeologische waarden verwacht. Door middel van de op 9 april 2019 (Van Besouw) en op 4 mei 

 
46 Programma van Eisen – Variant archeologische begeleiding Beekdal bij Zuidrand Goirle – locatie van 
Puijenbroek, 20 juni 2019, Antea Group 
47 Plan van Aanpak Opgraving, variant begeleiding Goirle Zuidrand groenblauw, begeleiding beekdal, 14 

januari 2021, Antea Group 
48 Aanvullende boringen en opgravingen-variant archeologische begeleiding, Beekdal Leij Goirle Zuidrand 

Groenblauw-locatie Van Puijenbroek, 24 maart 2021, Antea Group 
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2021 (Van Puijenbroek) genomen selectiebesluiten hebben burgemeester en wethouders van 
Goirle bepaald dat op deze gronden geen nader onderzoek naar archeologie nodig is. In alle 
gevallen worden eventuele toevalsvondsten beschermd door de Erfgoedwet. Voor dit aspect zijn 
dan ook geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten. 

4.3.2 Cultuurhistorie  

Het aspect cultuurhistorie is voor de gehele zuidrand onderzocht met het cultuurhistorisch 
onderzoek49. Dat onderzoek heeft geleid tot het transformatiekader50 dat als bijlage bij beide 
bestemmingsplannen gevoegd is. Het transformatiekader werkt door in de stedenbouwkundige 
plannen voor beide locaties. De navolgende alinea’s beschrijven per locatie de cultuurhistorische 
waardevolle elementen in de beide plangebieden. 
 
Locatie Van Besouw 
In het plangebied komt cultuurhistorisch waardevolle bebouwing voor. In de het cultuurhistorisch 
onderzoek is een uitgebreide analyse van de historische geografie en bouwhistorie weergegeven. 
Deze analyse vormde de basis voor het opstellen van het transformatiekader. Het 
transformatiekader duidt het cultuurhistorisch potentieel dat voldoende waardevol is om te 
behouden voor de herontwikkeling van het plangebied. Het plan duidt het potentieel als gebouwde 
lijnen en ruimte, meer specifiek: gevels en massa's, alsmede stedelijke structuren en ruimte. 
 
Op 28 mei 2019 heeft de Monumentencommissie een advies gegeven over de omgang met de 
cultuurhistorische waarden in het plangebied. Dit advies is als bijlage bij de toelichting gevoegd. 
Uit dit advies blijkt dat de cultuurhistorische elementen aanwezig zijn op gronden die in fase 1 
ontwikkeld worden. Op gronden van fase 2 gelden geen bijzondere aandachtspunten vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt. 
 
Locatie Van Puijenbroek 
Voor de monumentale panden zijn de uitgangspunten handhaven, renoveren en eventueel een 
nieuwe functie geven. Daarnaast zal worden onderzocht of interessante bouwkundige elementen 
uit de bestaande fabrieksbebouwing en buitenruimte, zoals kolommen, spanten, technische 
elementen, sluitwerk, rails, etc., waar mogelijk, een nieuwe betekenis kunnen krijgen in de 
toekomstige woonbuurt. 
 
In het plan zijn de te handhaven monumenten zorgvuldig ingepast en er zal worden gezocht naar 
een nieuwe duurzame functie: werkruimten en appartementen in het kantoorcomplex aan de 
Bergstraat (inclusiefhet magazijntje erachter) en een woonhuis in het oude kantoor voor de 
ververij. De oude machinekamer met stoommachine blijft behouden en er zal worden geprobeerd 
het als karakteristieke vergaderruimte (vergaderen in een industriële sfeer) te verhuren. Hier komt 
ook een expositieruimte waar het verhaal van de textielindustrie en haar mensen kan worden 
verteld. Het ketelhuis met biomassa-installatie behoudt ook zijn functie en voorziet de bestaande 
woningen van Thebe en toekomstige woningen van warmte. 
Op basis van het Transformatiekader is daaromheen de fabriekscluster ontworpen als een 
herkenbaar en compact buurtje, waar te renoveren gebouwen en de nieuwe bebouwing samen 
het verhaal van de textielindustrie op deze plek gaan vertellen. 
De belangrijkste cultuurhistorische waarden van het gebied rondom de Nieuwe Leij zijn onder 
andere het kleinschalige landschap met percelen grasland omringd door opgaande beplanting en 
houtwallen op kavelgrenzen en langs waterwegen, de Nieuwe Leij (rechtgetrokken, maar wel op 
de oude locatie) als begrenzing en de Oude Leij met grotendeels een intact tracé. 

 
49 Cultuurhistorisch onderzoek Zuidrand Goirle, maart 2015, BAAC BV 
50 Transformatiekader Zuidrand Goirle, 29 augustus 2017, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen b.v 
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De aanwezigheid van het beekdal en de daarmee samenhangende waterhuishouding van het 
gebied, is van grote betekenis voor de wijze waarop Goirle door de eeuwen heen is uitgegroeid; 
vooral in noordelijke richting. Met het vergraven van een deel van de bestaande loop wordt 
inspiratie gezocht bij de historische loop van de Nieuwe Leij. Daarnaast wordt ingezet op het 
herstellen van het kleinschalige houtwallenlandschap dat door schaalvergroting in de agrarische 
sector verloren is gegaan. Het tracé van de Oude Leij wordt door de voorgenomen ingrepen niet 
gewijzigd. 
 
Beschermingsregime 
Ter bescherming van de te behouden cultuurhistorische elementen/relicten is in de planregels van 
beide bestemmingsplannen een beschermingsregime opgenomen. Het beschermingsregime regelt 
dat niet zonder meer werken en/of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd ter plaatse van de 
cultuurhistorische elementen. Hiermee is de bescherming van de cultuurhistorische 
elementen/relicten in de beide plangebieden gewaarborgd. Opgemerkt wordt dat sloop-herbouw 
van (delen van) deze bebouwing is toegestaan, mits de waardevolle elementen in ere worden 
hersteld. 
 
Conclusie 
Door het opnemen van een beschermingsregime voor de aanwezige cultuurhistorische 
waarden/gebouwen worden voor het aspect cultuurhistorie geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen verwacht. 

4.4 Gezondheid 

Vanuit het aspect gezondheid zijn in het plangebied de volgende thema's aan de orde: voldoende 
groen, klimaatadaptatie en bewegingsvrijheid. Het opnemen van voldoende groen in de 
woonomgeving werkt op diverse manieren positief door aan de menselijke gezondheid en draagt 
bij aan klimaatadaptatie en bewegingsvrijheid. 
 
Een groene en aantrekkelijk ingerichte buitenruimte stimuleert ontmoeting. Onderhavig 
projectvoornemen voorziet in een beleefbare groene buitenruimte voor zowel de toekomstige 
bewoners van de locatie Van Puijenbroek als voor de passerende recreant. Deze voorzieningen 
nodigen uit tot bewegen en dat kan een positief effect op de menselijke gezondheid hebben. 
 
Het veranderende klimaat vraagt om een leefomgeving die om kan gaan met toenemende 
extremen in neerslag en droogte. Deze vraag is in acht genomen bij de herinrichting van de 
groenblauwe zone, er wordt (aanvullende) ruimte gemaakt voor het vasthouden van 
neerslagpieken om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast wordt het gebied zo groen en 
natuurlijk mogelijk ingericht, dit kan een verkoelend effect hebben tijdens (langdurige) periode van 
warmte.  
 
Uit eerdere paragrafen blijkt dat er geen wezenlijke effecten optreden voor geluid, luchtkwaliteit 
en veiligheid. Hiermee treden geen wezenlijke effecten op de gezondheid. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect gezondheid. 

4.5 Cumulatie met andere projecten 

In deze m.e.r.-beoordeling dient bij het bepalen van de potentiële effecten op de milieuaspecten 
rekening gehouden te worden met mogelijke cumulatie. In deze m.e.r-beoordeling zijn de effecten 
van de woningbouw op de locaties Van Besouw en van Puijenbroek beschouwd. Daarbij zijn ook 
de effecten bepaald van de aanleg en de natuurontwikkeling en beekomlegging in het plangebied 
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van de locatie Van Puijenbroek. Behoudens deze activiteiten zijn er in de omgeving van de 
plangebieden geen projecten die tot cumulatieve effecten leiden. 
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5 Conclusie 

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten 
aanzien van kenmerken en locatie van het plan, die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu ter plaatse. Voor de meeste milieuaspecten geldt dat er geen effecten 
optreden. 
 
Geconcludeerd wordt dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden die 
zouden moeten leiden tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een 
milieueffectrapport (MER) voor de bestemmingsplannen voor de onderhavige ontwikkelingen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De textielfabriek HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, wil verhuizen naar een nieuwe 
locatie. VP Grondexploitatie werkt voor het voormalige fabrieksterrein HaVeP momenteel aan de 
plannen voor de herontwikkeling van het terrein naar een woongebied met natuurontwikkeling. 
Om hiervoor plaats te maken wordt het huidige fabrieksgebouw gesloopt met behoud/renovatie 
van de monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig 
kantoorgebouw) en het huidige kantoorgebouw langs de Bergstraat. Een deel van de Nieuwe Leij 
wordt verlegd. Op basis van de in 2015 opgestelde integrale visie voor de ontwikkeling is de 
watertoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Antea Group d.d. 9 maart 2017) 
opgesteld. Na oplevering van onder ander de watertoets is het stedenbouwkundig plan 
bijgesteld/gedetailleerd. Dit rapport, het waterhuishoudingsplan, beschrijft het 
waterhuishoudkundige ontwerp voor het plangebied. 

Figuur 1-1: Ligging plangebied (bron: Luchtfoto 2017) 

1.2 Doel 

Het doel van het waterhuishoudingsplan is te komen tot een door gemeente en waterschap 
goedgekeurd ontwerp vuilwatersysteem en het hemelwatersysteem (inclusief 
bergingsvoorzieningen en oppervlaktewater). 

1.3 Aanpak 

Antea Group heeft een concept Programma van Eisen opgesteld, dat in februari 2018 is 
besproken met waterschap De Dommel en gemeente Goirle. In hetzelfde overleg heeft het 
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waterschap en de gemeente een reactie gegeven op een tussenversie van het stedenbouwkundig 
plan. Parallel hieraan zijn voor de gemeente verkenningen uitgevoerd hoe om te gaan met de 
verwerking van het hemelwater uit de riolering Parallelweg/Bergstraat in relatie tot de 
ontwikkeling Van Puijenbroek. Vervolgens heeft Antea Group het waterhuishoudkundige 
ontwerp in samenspraak met KuiperCompagnon uitgewerkt en is dit rapport opgesteld. 
De reacties van de gemeente en het waterschap op een tussenversie van dit rapport zijn 
verwerkt zoals samengevat in de e-mail van Antea Group d.d. 6 november 2018. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en de daaruit volgende aandachtspunten voor het 
opstellen van de waterhuishoudkundige waterstructuur. Hoofdstuk 3 beschrijft de kaders en 
uitgangspunten. Hoofdstuk 4 geeft op hoofdlijnen een toelichting op het toekomstige 
vuilwatersysteem en het hemelwatersysteem (inclusief bergingsvoorzieningen en 
oppervlaktewater). In hoofdstuk 5 is het ontwerp van de riolering en waterhuishoudkundige 
voorziening nader uitgewerkt. Tot slot sluit hoofdstuk 6 af met conclusies en aanbevelingen.
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2 Beschrijving huidige situatie 

Voor de beoordeling van de huidige situatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Terreinhoogte inmeting (Antea Group, 2018); 

 Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2); 

 REGISII, TNO (DINOloket); 

 Boringen (Antea Group, 2012); 

 Gemeten grondwaterstanden (DINOloket, TNO, 2018); 

 Legger (waterschap De Dommel, 2018); 

 Beheerregister riolering  (Gemeente Goirle, 2018). 

2.1 Plangebied 

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de kern Goirle. Het plangebied wordt begrensd door de 
Bergstraat (noordzijde), tuin van Huize Anna (oostzijde) en het dorpslint (westzijde). De beken, de 
Oude Leij en de Nieuwe Leij, liggen aan de zuidzijde van het plangebied. 
Voor dit waterhuishoudingsplan is het plangebied opgedeeld in deelgebieden. Figuur 2-1 toont 
de ligging van de deelgebieden.  

Figuur 2-1: Indeling deelgebieden  

De fabriek, HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk dienst als 
opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg. Figuur 2-2 tot en 
met 2-3 geven een beeld van de fabriek, gezien vanaf de Bergstraat.  
De figuren 2-4 tot en met 2-6 geven een beeld van de Nieuwe Leij. De nieuwe Leij heeft een 
regionale functie ten aanzien van de afwatering.  

de fabriek 

dorpslint 

Het Vloed 

Tuin van Huize 
Anna 

Nieuwe Leij 

Oude Leij Locatie foto 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3/4 

Foto 5 
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Figuur 2-2: foto 1 - Voorzijde van het voormalige fabrieksterrein [bron: foto veldbezoek d.d. 29 maart 2018] 

Figuur 2-3: foto 2 - Voorzijde van het voormalige fabrieksterrein [bron: foto veldbezoek d.d. 29 maart 2018] 

Figuur 2-4: Foto 3 - Nieuwe Leij bij brug Watermolenstraat [bron: foto veldbezoek d.d. 29 maart 2018] 
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Figuur 2-5: foto 4 - hemelwateruitlaat riolering ter hoogte de Watermolenstraat [bron Foto veldbezoek 
Antea Group d.d. 29 maart 2018] 

Figuur 2-6: Foto 5 - Noodoverlaat Tuin Huize Anna gelegen nabij het Kerklaantje [bron Foto veldbezoek 
Antea Group d.d. 29 maart 2018] 
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2.2 Verharding 

Antea Group heeft het oppervlak aan huidige verharding afgeleid van een luchtfoto uit 2017 (zie 
figuur 1-1). Tabel 2-1 toont de oppervlakken per deelgebied, uitgesplitst in verhard – en 
onverhard oppervlak. De indeling van de deelgebieden is weergegeven in figuur 2-1.  

Tabel 2-1: Verdeling verhard en onverhard oppervlak binnen het plangebied, huidige situatie.  

Deelgebied totaal

1 2 3 4 5 6

Verhard [m2] 20.710 6.220 1.240 6.680 7.520 5.130 47.500

Onverhard [m2] 4.130 6.660 14.760 300 4.400 36.900 67.150

totaal gebied [m2] 24.840 12.880 16.000 6.970 11.920 42.030 114.640

fractie verhard [%] 83 48 8 96 63 12 41

fractie onverhard [%] 17 52 92 4 37 88 59

2.3 Terreinhoogte 

De huidige maaiveldhoogte in het plangebied loopt af richting het zuiden.  
De Bergstraat loopt af van NAP 15,26 m (noordwestzijde van het plangebied) tot NAP 15,15 m 
(noordoostzijde van het plangebied). De Watermolenstraat heeft aan de oostzijde van het plangebied 
een hoogte van circa NAP 15,50 m. In het plangebied varieert de maaiveldhoogte. Figuur 2-7 toont de 
ingemeten weghoogtes en het verloop van het terrein. 

De grondwal aan de westzijde van het plangebied heeft een hoogte van circa 17,2 m en wordt 
ten behoeve van de ontwikkeling van het woongebied Van Puijenbroek afgegraven. 
Het zuidelijk deel van het plangebied, het huidige beekdal,  is laag gelegen (maaiveldhoogte van 
tussen de NAP +13 en 14 m).  

De huidige terreinverhardingen van de fabriek liggen op een gemiddelde hoogte van circa NAP 
+14,5 m.  
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Figuur 2-7: Maaiveldhoogte in en rondom het plangebied in m NAP [bron: AHN2]. 

2.4 Bodemopbouw 

In de Wateratlas van de provincie Noord-Brabant is het plangebied geclassificeerd als 
beekdallandschap. Door Antea Group zijn grondboringen tot 3,0 m uitgevoerd (Rapport 
Eindsituatie onderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Antea Group augustus 2012, revisie 00). In bijlage 
1 zijn de boorstaten opgenomen. 
De bodem in het plangebied bestaat uit zeer fijn zand (gemiddeld ruim 1,2 m), daaronder is matig 
fijn zand aangetroffen tot de boordiepte (3 m-maaiveld). Bij boring A03 is een uiterst siltige laag 
aangetroffen op een diepte van 2,0-2,5 m-maaiveld. 

De diepere bodem bestaat volgens Dinoloket (Boring B50F0158) tot circa 11,0 m uit matig fijn 
zand tot uiterst grof sterk grindig zand. 

Antea Group heeft op 17 mei 2018 de doorlatendheid van de bodem bepaald op vier locaties 
binnen het plangebied. De metingen van de doorlatendheid zijn uitgevoerd door middel van de 
omgekeerde boorgatmethode (infiltratieproef). In ieder boorgat is een peilbuis met een diver 
geplaatst. Daarna is het boorgat/peilbuis gevuld met water, waarna de snelheid van het dalen 
van het waterpeil is bepaald. Met de falling head-methode is vervolgens de doorlatendheid 
berekend. Tabel 2-2 toont de gemeten doorlatendheid en figuur 2-8 toont de locaties van de 
doorlatendheidsmetingen. 
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Tabel 2-2: Gemeten doorlatendheid (bron: Antea Group 17 mei 2018) 

Boornummer Doorlatendheid 

I01 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

313 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

E02 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

Peilbuis 1 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

2.5 Grondwater 

Antea Group monitort op verschillende locaties de grondwaterstanden (zie figuur 2-8). Deze 
monitoring is gestart in februari 2017 en duurt nog tot begin 2019. De eerste bevindingen 
daarvan laten een grondwaterstanden zien van maximaal NAP 13,3 m (zie figuur 2-9). Door de 
korte meetperiode is nu nog geen betrouwbare gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) te 
bepalen. Met behulp van Dinoloket zijn isohypsen uitgevoerd voor peildatum 1 februari 2017. 
Qua ordegrootte geeft de isohypsen een indicatief beeld voor de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand. 

Figuur 2-8: Locaties van de peilbuizen, locaties van de infiltratiemetingen en de isohypsen d.d. 1 februari 
2017 
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Figuur 2-9: Verloop van de grondwaterstanden [Antea Group] 

2.6 Oppervlaktewater 

De twee A-waterlopen ten zuiden van het plangebied betreffen de Nieuwe Leij en de Oude Leij. 
Beide waterlopen worden in deze paragraaf nader toegelicht. 

Nieuwe Leij 
Via de Nieuwe Leij watert het gehele (landelijke) gebied gelegen ten zuidwesten van Goirle af. Bij 
extreem hoge afvoeren treedt de Nieuwe Leij buiten haar oevers, waardoor de lager gelegen 
delen langs de beek overstromen. Om de overlast tegen te gaan zijn reeds diverse maatregelen 
genomen, zoals de realisatie van extra waterberging (Vloeder-Zuid en Beekse dijk/Vosreyt). Aan 
de zuidwestzijde van het plangebied, stroomopwaarts van het plangebied, is in de Nieuwe Leij 
een stuw aanwezig (doorstroombreedte 4 m, stuwpeil zomer NAP 12,88 m, stuwpeil winter 
NAP 12,8 m) waarmee het peil in de Nieuwe Leij en de bovenstrooms gelegen gestuurde 
waterberging (Vloeder-zuid) gereguleerd kan worden. Deze stuw is voorzien van een vispassage. 

Oude Leij 
De Oude Leij verzorgt de afwatering van het landelijk gebied, gelegen ten zuidenoosten van 
Goirle. Diverse B-wateren en een A-water wateren af op de Oude Leij. Ter hoogte van de 
Zuidrand is de Oude Leij een smal stroompje door de weilanden heen. Ter hoogte van de 
Goirlesedijk is in de Oude Leij een stuw (doorstroombreedte 1,3 m, geen stuwpeil bekend) 
aanwezig waarmee het peil van de bovenstrooms gelegen gestuurde waterberging (Beekse 
dijk/Vosreyt) gereguleerd kan worden. 
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Figuur 2-10: Waterlopen (blauw) en beschermingszones (gearceerd) [bron: legger waterschap de Dommel]. 

2.7 Regionaal waterbergingsgebied 

Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen in een natuurlijk overstromingsgebied, zie figuur 
2-11. Dit gebied dient als regionale waterberging om wateroverlast tegen te gaan.  
Het zuidoostelijke deel van het plangebied is aangewezen als reservegebied voor waterberging 
(zie figuur 2-11).  

Antea Group heeft in het kader van de planvorming voor de Groenblauwe zone in samenspraak 
met Waterschap De Dommel de waterhuishoudkundige opgave en compensatie ten aanzien van 
de regionale waterberging in beeld gebracht met modellen (SOBEK) en uitgewerkt in het rapport 
Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe. Uitgangspunt is dat ruimtelijke plannen niet mogen 
leiden in een afname van regionale waterberging. Dit geldt ook voor het reserveringsgebied 
waterberging. 

Oude Leij

Nieuwe Leij
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Figuur 2-11: Waterberging omgeving plangebied Van Puijenbroek (Geoweb waterschap De Dommel) 
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2.8 Waterkeringen 

Op diverse locaties langs de Nieuwe Leij is een waterkering aanwezig met de status ‘overig’. Deze 
waterkeringen beschermen de (lage) gronden gelegen rondom de Nieuwe Leij tegen inundatie 
vanuit de Nieuwe Leij, zie figuur 2-12. De noordoostelijke waterkeringen vormen de kades rond 
het gestuurde waterbergingsgebied.  

Figuur 2-12: Keringen en kades omgeving plangebied Van Puijenbroek (bron: watertoetsviewer waterschap 
De Dommel) 

2.9 Riolering 

Het fabrieksterrein (dak en terreinverharding) is aangesloten op het gemengde rioolstelsel aan de 
Bergstraat. De riolering in het plangebied behoort tot bemalingsgebied Centrum-Laag. 
Uiteindelijk lozen alle rioleringsgebieden van Goirle op het gebied Centrum-Laag, waar aan de 
Beeksedijk het waterschapsgemaal (capaciteit 1.630 m3/uur) staat. Dit gemaal transporteert het 
afvalwater naar de RWZI Biest-Houtakker. 

Vanuit het rioolstelsel van Goirle zijn overstorten aanwezig op de Nieuwe Leij. In het planbied 
betreft dit de overstort vanuit het gemengde stelsel via BBB Poppelseweg. Daarnaast gaat het om 
twee hemelwateruitlaten, namelijk de hemelwateruitlaat ter hoogte van de Vloeidijk 
(regenwaterstelsel van Tijvoort-Noord) en de hemelwateruitlaat ter hoogte van de 
Watermolenstraat (regenwaterstelsel van het Centrumgebied van Goirle). Figuur 2-13 toont de 
locatie van de overstort en de hemelwateruitlaten. 
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Figuur 2-13: Ligging van de riolering (bron: Gemeente Goirle) 

Ten zuiden van het plangebied liggen twee leidingen van het gemengde stelsel welke onder de 
Nieuwe Leij doorlopen. Op één van de twee aftakkingen loost het vuil- en hemelwater vanaf 
Huize Anna. Op de andere aftakking was eerder de fabriekslocatie (HaVeP) aangesloten, het 
vuilwater is reeds vervallen nu wordt alleen nog hemelwater afgevoerd.  

2.10 Ligging van kabels en leidingen 

Nabij de Bergstraat en Watermolenstraat liggen diverse leidingen (zie figuur 2-14) waaronder een 
hogedruk gasleiding ter hoogte van de fabriek HaVeP.  

vervallen afvoer 
vuilwater HaVeP (vml 

fabriek) 

        Afvoer 
        Huize Anna 
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Figuur 2-14: Indicatieve ligging van kabels en leidingen (bron: Klic 2018) 
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3 Kaders en randvoorwaarden 

In de watertoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Antea Group d.d. 9 maart 2017 
is het beleid beschreven. Aanvullend hebben de gemeente en het waterschap gereageerd op het 
voor dit waterhuishoudingsplan opgestelde concept Programma van Eisen (e-mail waterschap 
d.d. 9 maart 2018 en e-mail gemeente d.d. 13 maart 2018). Dit hoofdstuk geeft een beschrijving 
van de relevante beleidskaders en de randvoorwaarden voor het ontwerp van de 
waterhuishoudkundige waterstructuur. 

3.1 Visie zuidrand Goirle 

In 2015 heeft KuiperCompagnons een integrale visie opgesteld, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In dit 
document is een integrale visie uitgewerkt. Naast de woningbouwlocatie van onder andere Van 
Puijenbroek is ook een integrale invulling van groen en water uitgewerkt. De visie is op 15 
december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle met een aantal aandachtspunten: 
de uitwerking van de integrale biodiversiteit, groenblauwe zone en het behoud van 
cultuurhistorische waarden in het gebied. 
Bij de totstandkoming van de visie werkten de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. 
Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben 
een bijdrage geleverd aan de visie. Tussen de partijen en de gemeente Goirle zijn afspraken 
gemaakt om zowel de rode als groenblauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo 
tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen (intentieovereenkomst d.d. 24-3-2016). In 2017 
is een intentieovereenkomst overgesloten tussen de partijen en waterschap De Dommel d.d. 23-
6-2017). 
Op basis van de visie is door KuiperCompagnons een stedenbouwkundig plan opgesteld.  

3.2 Vijftrapsstrategie 

Waterschap De Dommel heeft in januari 2016 het Waterbeheerplan 2016-2020 ‘Waardevol 
Water’ vastgesteld waarin de activiteiten en doelstellingen van het waterschap zijn opgenomen. 
Het waterschap heeft geprioriteerd wat zij de komende jaren doen aan droge voeten en schoon, 
voldoende, natuurlijk en mooi water. Speciale aandacht heeft voldoende water voor landbouw 
en natuur, wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied, het sluiten van kringlopen, 
verwijderen van ongewenste stoffen zoals medicijnen en het vergroten van het waterbewustzijn. 

Het plan Van Puijenbroek dient hydrologisch neutraal te zijn. Voor uitwerking van de 
hemelwaterafvoer betekent dit het voorkomen van afwenteling door het hanteren van de 
vijftrapsstrategie, waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 5 het minst wenselijk is: 
1. hergebruik; 
2. vasthouden / infiltreren; 
3. bergen; 
4. afvoeren naar oppervlaktewater; 
5. afvoeren naar de riolering. 

Het plangebied Van Puijenbroek voert op dit moment het hemelwater af naar het gemengde 
riool. 
De Nieuwe Leij is een KRW waterlichaam met de classificatie type R5 GEP verweven. Voor de 
waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”. Bij de inrichting, bouwen en 
beheer dienen zo min mogelijk vervuilende stoffen te worden toegevoegd aan de bodem en het 
grond- en oppervlaktewatersysteem. Conform de waterkwaliteitstrits: 1. schoonhouden 2. 
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scheiden 3. zuiveren, dienen de mogelijkheden voor bronmaatregelen (schoonhouden) te 
worden onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgvuldige materiaalkeuze (pakket duurzaam 
bouwen), geen blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen, zoals zink, koper en lood aan 
hemelwater en een verantwoord beheer van de openbare ruimte (weg- en groenbeheer). De 
verwachting is dat wanneer een woonwijk wordt ontwikkeld met een gescheiden rioolstelsel met 
een bergende voorziening voor de piekafvoer (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen) dit ook voor 
de waterkwaliteit voldoende is. 

Voor grondwater betekent grondwaterneutraal geen verandering van de grondwaterstand 
waardoor in de omgeving van de plangebied verdroging of wateroverlast kan optreden. 

3.3 Compensatie van verhard oppervlak 

Uitgangspunt bij de aanleg van een nieuwbouwwijk is dat er hydrologisch neutraal gebouwd 
wordt. Dit betekent dat de ontwikkeling niet mag leiden tot een grotere waterafvoer uit het 
gebied. In dit geval worden de verhardingen afgekoppeld van het gemengde riool en aangesloten 
op de wadi met een overlaat naar de Nieuwe Leij. Voorkomen moet worden dat de netto 
wateraanvoer naar de Nieuwe Leij als gevolg van het plan toeneemt. 

Om dit te bereiken dient water in het gebied vastgehouden te worden (bergen). Voortkomend uit 
het rekenvoorbeeld afkoppelen en toename verhard oppervlak zijn met maatwerk de volgende 
compensatiehoeveelheden bepaald: 

 Over de toename verhard oppervlak moet 60 mm gecompenseerd volgens de Algemene 
regels uit de Keur van waterschap De Dommel; 

 Voor het totale afgekoppelde verhard oppervlak moet door het afkoppelen 15 mm 

 worden gecompenseerd (e-mail waterschap d.d. 9 maart 2018 en e-mail gemeente d.d. 
13 maart 2018). Dit is de norm / ondergrens;  

 De ambitie van het plan is om in aanvulling op de hierboven genoemde norm de kansen 
voor het creëren van infiltratie, waterberging en hergebruik van water te benutten. De 
huidige inzichten laten zien dat 60 mm waterberging voldoende zou zijn. 

3.4 Ontwateringsnormen en toekomstige terreinhoogte 

In het bebouwde gebied streeft de gemeente naar voldoende ontwateringsdiepte.  
In nieuwbouwgebieden worden daarbij de ontwateringsdiepten uit tabel 3-1 geadviseerd. De 
ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsplicht, de gemeente kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden. Door in nieuwbouwsituaties 
(extra) hoge peilhoogten te hanteren wordt het risico op grondwateroverlast verder beperkt. In 
figuur 3-1 staat de ontwateringsdiepte schematisch weergegeven.  

Figuur 3-1: Schematische weergave ontwateringsdiepte. 
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Tabel 3-1: Geadviseerde minimale ontwateringsdiepten bij nieuwbouw. 

Functie Minimaal benodigde ontwatering  

(m, t.o.v. gemiddeld hoogste grondwaterstand) 

Woningen met kruipruimte* 0,7 

Tuinen/groenvoorzieningen* 0,5 

Secundaire wegen en woonstraten ** 0,7 

* t.o.v. onderkant vloer ; ** t.o.v. de kruin van de weg 

3.5 Vuilwaterriool 

 De riolering dient het afvalwater onder vrij verval af te voeren richting de Beeksedijk. De 
vullingsgraad van het vuilwaterriool mag bij de maatgevende afvoer maximaal 50% 
bedragen. De maatgevende afvoer hierbij is 12 l/uur/inw. gedurende 10 uur. Hierbij 
wordt uitgegaan van gemiddeld 2,5 inwoners per woning; 

 Het minimale afschot van de vuilwaterriolering dient 1:500 te bedragen; 

 De diameter van de hoofdriolering dient minimaal 250 mm te bedragen; 

 De putafstand dient maximaal 75 meter te bedragen; 

 De minimale gronddekking op de hoofdriolering dient 1,1 m te zijn;  

 De minimale verticale afstand tussen kruisende rioolbuizen dient 0,20 m te zijn. 

3.6 Bovengrondse afvoer van hemelwater 

 De bovengrondse inrichting dient bij extreme neerslaggebeurtenissen in staat te zijn, het 
deel van de neerslag dat niet afgevoerd kan worden door het hemelwaterriool, af te 
voeren naar hiervoor aangewezen locaties, niet zijnde o.a. de hoofdinfrastructuur, 
bedrijven en woningen. Voorkomen moet worden dat het water in woningen, gebouwen 
of hoofdinfrastructuur komt. Voor extreme neerslag wordt als richtlijn een bui met een 
herhalingstijd van 1 x per 100 jaar gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de 
impact van klimaatveranderingen. Dit is vertaald naar een bui van 60 mm in één uur; 

 Voor een klimaatrobuuste inrichting adviseert het waterschap om na te denken hoe 
wateroverlast in woningen voorkomen kan worden. Welke hoogteverschillen je 
daarvoor nodig hebt is o.a. afhankelijk van de situatie, de beschikbare ruimte en de 
noodzaak om water op straat te bergen; 

 Het beleid van de gemeente is in principe geen lijngoten toepassen. Met een ander 
hoogteverloop is het water met molgoten te sturen; 

 Antea Group heeft de dimensies van de goten en het afschot van wegen/verhardingen 
bepaald met ontwerptools. Hierbij is de insteek geen wateroverlast in de woningen bij 
extreme buien. 
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4 Waterhuishouding 

In het plangebied wordt een woonwijk aangelegd. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de 
toekomstige waterstructuur. 

De natuurontwikkeling wordt gerealiseerd in de groenblauwe zone, het gebied ten zuiden van 
woningbouwlocatie Van Puijenbroek. In het rapport Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe 
zone (Antea Group, 6 juli 2018) is het waterhuishoudkundige ontwerp beschreven.  

4.1 Hemelwaterafvoer 

Door KuiperCompagnons is een stedenbouwkundigplan opgesteld. De benodigde waterberging 
voor de compensatie van verhardingen wordt opgelost binnen het plangebied. De compensatie 
als gevolg van het ophogen van het terrein wordt opgelost in de groenblauwe zone (punt 7), voor 
nader informatie wordt verwerken naar het rapport Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe 
zone. Hieronder wordt waterhuishoudkundig ontwerp voor de stedelijke ontwikkeling 
beschreven. 

Figuur 4-1: Waterstructuur [bron: concept Stedenbouwkundig plan, KuiperCompagnons d.d. 28 mei 2018].

1 /2 (bovengrondse afvoer van hemelwater) 
In de gehele woonwijk wordt het regenwater zichtbaar (bovengronds) naar de wadi/greppel 
afgevoerd, waarna het hemelwater kan infiltreren.  

De woonstraten rondom de fabriek worden voorzien van molgoten zonder roosters, waarbij het 
V-vormige wegprofiel (een ‘holle’ weg) mee doet in de verwerking van regenwater bij heftige 
buien. In bijlage 5 zijn ter beeldvorming dwarsprofielen opgenomen. 

Woonstraten 
rondom de 

fabriek

Appartementen-
complex aan de 

Leij

villa’s achter 
Tuin Huize Anna

villa’s aan het 
Vloed 

Fabrieksplein wordt 
voorzien van 

infiltratiestroken
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De molgoten van woonstraten in het westelijke deel van het fabrieksterrein monden uit op het te 
vergroten fabrieksplein. Dit groene fabrieksplein, zie nummer 3 in figuur 4-1) biedt ruimte voor 
infiltratie van hemelwater. Via het fabrieksplein komt het water in de centrale wadi. 

Brandgangen aan de achterzijde van woningen in de woonbuurt ‘de fabriek’ worden onder 
afschot (V-profiel) naar een aanliggende straat aangelegd en aangevuld met infiltratiekoffers. Het 
water kan dan meteen infiltreren en bij een groter bui met een beperkt verhang afstromen naar 
de straten. 

De molgoten van woonstraten in het zuidelijke- en westelijke deel van het fabrieksterrein 
monden uit op een centrale wadi (rondom het appartementencomplex).  

3. Fabrieksplein 
Het fabrieksplein wordt ingericht als waterplein. De verhardingen liggen onder afschot naar de 
infiltratiestroken.  

Onderstaande figuur geeft een schetsmatige voorstelling van het principe van het waterplein. 
Het plan kan maximaal 0,15 m tot 0,20 m water bergen. Het plein heeft aan de zuidzijde een 
overloopmogelijkheid naar de centrale wadi. Bij een bui van 60 mm is berging van het waterplein 
volledig benut en stroomt er via de overloopmogelijkheid water naar de centrale wadi. Volgens 
de nieuwe inzichten betreft dit een bui met een herhalingstijd van éénmaal per 100 jaar. Bij 
kleine buitjes zullen de waterdieptes op het waterpeil veel kleiner zijn dan de maximum 
waterdieptes en vindt er geen overloop plaats. 

In het ontwerpproces zijn de wegpeilen van onder andere de fabrieksstraatjes aangepast 
waardoor nu meer water naar het waterplein stroomt om zodoende de beschikbare 
bergingscapaciteit van het waterplein beter te kunnen benutten. De woningen aan de oostzijde 
van het waterplein lozen het hemelwater op het waterplein. 

Figuur 4-2: Illustratie waterplein 

4. villa’s achter Tuin Huize Anna 
De villa’s achter Tuin Huize Anna lozen op de achtertuin waar het hemelwater wordt geborgen en 
kan infiltreren op de kavel. De weg aan de voorzijde van de woningen helt af naar de wadi. De 
wadi staat niet in verbinding met de centrale wadi, maar kan via het terrein overlopen naar Tuin 
Huize Anna. Hierbij wordt opgemerkt dat Tuin Huize Anna in de huidige situatie (de situatie voor 
aanleg van de woonwijk en het ophogen van het terrein) onderdeel uitmaakte van het regionale 

Groenstrook 0,05 m verdiept 
t.o.v. verharding. Maximale 

berging 0,20 tot 0,25 m Maximaal 0,15 tot 0,20 m 
water op verharding. 

Gemiddeld 0,075 m berging. 
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waterbergingsgebied. Bij een T100 zal de wadi zal overstromen gezien het kleine oppervlak dat 
kan afstromen naar de wadi (alleen de weg). 

5. Villa’s aan het Vloed 
De villa’s aan het Vloed lozen op de achtertuin waar het hemelwater wordt geborgen en kan 
infiltreren op de kavel. De weg aan de voorzijde heeft twee afvoerpunten: het oostelijke deel 
loost via de molgoot in de weg op de centrale wadi. 
Het meest westelijke deel van de weg voert af naar de wadi aan het Vloed. 

4.2 Hemelwaterberging 

Centrale wadi 
Vanwege het hoogteverschil wordt de centrale wadi opgedeeld in 4 compartimenten van noord 
naar zuid, om de bergingscapaciteit optimaal in te benutten. De wadi heeft een diepte van 0,7 tot 
1,20 m beneden de weg. De taludhelling aan de wegzijde is 1:3 en de taludhelling aan 
appartementenzijde is 1:6. Figuur 4-2 geeft een impressie van de wadi rondom het 
appartementencomplex. 

De centrale wadi wordt voorzien van een overlaat. De overlaat treedt in werking als de wadi voor 
meer dan 0,5 m waterkolom is gevuld. De overlaat stort over naar het beekdal Nieuwe Leij. 

Figuur 4-3: Impressie van de centrale wadi rondom het appartementencomplex [bron: concept 
Stedenbouwkundig plan, KuiperCompagnons d.d. 28 mei 2018].

Wadi grenzend aan Tuin Huize Anna 
De villa’s achter Tuin Huize Anna krijgen een eigen wadi voor de opvang van het hemelwater van 
daken en terreinverhardingen, zie nummer 4 in figuur 4-1. De wadi staat niet in verbinding met 
de centrale wadi (vanwege de lage weghoogte nabij de Tuin van Huize Anna), maar loopt over in 
de bestaande vijver. De wadi heeft een diepte van 0,45 m beneden de weg. De taludhelling is 1:3 
en de taludhelling. Figuur 4-4 geeft een impressie van de wadi. 
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Figuur 4-4: Impressie van de wadi grenzend aan Tuin Huize Anna [bron: concept Stedenbouwkundig plan, 
KuiperCompagnons d.d. 28 mei 2018]. 

4.3 Terreinhoogte 

De huidige maaiveldhoogte in het plangebied loopt af richting het zuiden. Hierdoor stroomt het 
water van nature richting de centraal aan te leggen wadi. Figuur 4-5 toont de indicatieve 
wegpeilen voor de toekomstige woonwijk. Bij de keus van de wegpeilen is rekening gehouden 
met (a) terreinhoogte minimaal 0,2 m boven de waterstanden T=100 van de Nieuwe Leij, (b) de 
hoogteligging van omliggende wegen, (c) de benodigde ontwateringsdieptes zoals genoemd in 
hoofdstuk 3.4, (d) een benodigde gronddekking boven het ondergrondse vuilwaterriool van 
minimaal 1,2 m en (e) het benodigd afschot om een bovengrondse afvoer van hemelwater naar 
de wadi/greppel mogelijk te maken. 

De indicatieve wegpeilen sluiten goed op de hoogtes van de omliggende wegen. Bij de technische 
uitwerking van het ontwerp is de aansluiting met de omgeving een aandachtspunt. Dit geldt met 
name voor de zone aan de westzijde van de plangrens omdat daar de hoogtes variëren. 

Om wateroverlast te voorkomen wordt het vloerpeil van de woning minimaal 0,20 á 0,30 m 
boven het wegpeil aangelegd. Het wegpeil is hierbij gedefinieerd als het hoogste punt van de 
rijbaan. 
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Figuur 4-5 Indicatieve wegpeilen voor de toekomstige woonwijk en berekende de waterstanden T=100 van 
de Nieuwe Leij 

4.4 Riolering 

Vuilwaterriool Van Puijenbroek 
In het gebied wordt een vuilwaterriool met een diameter van 250 mm aangelegd dat onder vrij 
verval afvoert naar het gemeentelijk riool in de richting van de Beekstraat aan de oostzijde. Van 
daaruit wordt middels een gemaaltje het vuilwater opgevoerd naar de bestaande gemengde 
riolering in de straat Kerklaantje en via het waterschapsgemaal naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

Door de realisatie van een gemaal voor het transport van vuilwater is de afvoer gegarandeerd, 
wat zorgt voor een robuust systeem. Vanuit hoogteligging van de bestaande riolen is een 
aansluiting onder vrij verval, met een terugslagklep, op het bestaande gemengde stelsels geen 
optie. De b.o.b. hoogten van de ontvangende riolen zijn gelijk aan te realiseren vuilwaterriool. De 
kans dat er vuil voor de klep komt te liggen aan de gemengde rioolzijde is groot. De afvoer van 
vuilwater uit de uitbreiding is vervolgens geblokkeerd. Vuistregel is dat een terugslagklep in de 
riolering minstens 50cm boven het ontvangende riool moet uitkomen om blokkade door vuil te 
voorkomen.  

Hemelwaterriool Parallelweg 
De gemeente heeft reeds hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering. In de Parallelweg 
is grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel stort deze over op het gemende stelsel. 
De gemeente wil dit hemelwater daadwerkelijke afkoppelen door het hemelwater te laten lozen 
op uiteindelijke de Nieuwe Leij. Hiervoor moet het plangebied Van Puijenbroek worden 
doorkruist. 
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Er zijn diverse technische mogelijkheden en kansen om het regenwater af te voeren. In het plan 
Van Puijenbroek is ruimte voor een ondergronds hemelwaterriool voor de doorvoer van het 
hemelwaterriool van de Parellelweg. Mogelijk is een deel van het hemelwater via de centrale 
wadi af te voeren. Hierdoor kan het hemelwaterriool kleiner worden gedimensioneerd en is meer 
water zichtbaar af te voeren. In hoofdstuk 6 is dit nader uitgewerkt. 

Hemelwaterriool Watermolenstraat
Een ander punt van aandacht is het lozingspunt van de bestaande hemelwaterriolering in de 
Watermolenstraat op de Nieuwe Leij. Door de voorgenomen ontwikkelingen moet dit 
lozingspunt verplaatst worden. Mogelijk biedt de centrale wadi hiervoor ruimte. Een alternatief is 
het doortrekken van de leiding tot aan de verlegde watergang. Ook dit punt is in hoofdstuk 6 
nader uitgewerkt. 
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5 Ontwerp 

De voorgenomen ontwikkelingen Van Puijenbroek en het voorontwerp voor de omgang met het 
vuilwater en de verwerking van het hemelwater zijn beschreven in hoofdstuk 4. In onderhavig 
hoofdstuk zijn de volgende voorzieningen nader verkend, uitgewerkt en gedimensioneerd: 

1. Vuilwaterafvoer; 
2. Verharde oppervlakken binnen plangebied; 
3. De bovengrondse afvoer van vrijkomend hemelwater; 
4. Berging en infiltratie van hemelwater; 
5. Omgang met hemelwater Parallelweg; 
6. Omgang met hemelwater Watermolenstraat; 
7. Watersysteem. 

5.1 Ontwerp vuilwaterafvoer 

Ontwerpuitgangspunten en dimensionering 

 Een aantal rioolbuizen binnen het plangebied worden verwijderd (zie het gestippelde 
gebied in figuur 5-1). De rioolafvoer van tuin Huize Anna wordt door de ontwikkelaar 
aangesloten op het nieuwe vuilwater rioolstelsel van de wijk.  

 In het kader van de realisatie van de groenblauwe zone wordt o.a. de Nieuwe Leij 
verlegd. De rioolbuizen naar de Leij worden verlegd en er worden nieuwe 
overstortputten aangelegd. Zoals weergegeven in figuur 2-13 betreft dit de overstort 
vanuit het gemengde stelsel via BBB Poppelseweg. Daarnaast gaat het om twee 
hemelwateruitlaten, namelijk de hemelwateruitlaat ter hoogte van de Vloeidijk 
(regenwaterstelsel van Tijvoort-Noord) en eventueel de hemelwateruitlaat ter hoogte 
van de Watermolenstraat (regenwaterstelsel van het Centrumgebied van Goirle).  

 De basis voor de vuilwaterafvoer is omschreven in §4.4. 

Figuur 5-1: Ligging van de huidige riolering (bron: Gemeente Goirle) 

Vervallen 
afvoer HaVeP 
(vml fabriek)

        Afvoer 
        Huize Anna 

Te verwijderen 

          HWA  
watermolenstraat 
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Diameters 
Voor de capaciteit van het stelsel is gerekend met het aantal inwoners in het gebied. Op basis van 
de ontwerpschetsen door KuiperCompagnons is vastgesteld dat er binnen het plangebied 173 
woningen worden gerealiseerd. Uitgaande van een gemiddelde woningbezetting van 2,2 
inwoners per woning betekent dit dat er in totaal 381 inwoners aansluiten op het 
vuilwaterstelsel. Eveneens wordt als uitgangspunt genomen dat er geen hemelwater op het 
vuilwaterstelsel wordt aangesloten en dat een minimale buisdiameter van 250 mm wordt 
toegepast in het kader van toegankelijkheid voor reiniging en inspectie. Vanuit de ontwerpeisen 
wordt gesteld dat de dekking op leidingen minimaal 1,20 meter betreft, deze dekking wordt op 
alle locaties behaald. 

Gemaal 
Nabij de oostelijk gelegen woningen achter Tuin van Huize Anna wordt een gemaal gerealiseerd. 
Via een persleiding sluit dit gemaal aan op het bestaande gemengde stelsel dat in de straat 
Kerklaantje ligt. De benodigde capaciteit van dit gemaal is bepaald aan de hand van het aantal 
inwoners en het gemiddelde waterverbruik van 12 liter per persoon per uur. 
De benodigde capaciteit bedraagt 381 x 12 l/h = 4,6 m3/h. Geadviseerd wordt een gemaal te 
realiseren met een capaciteit van 5,0 m3/h. 

Persleiding 
De persleiding tussen het te realiseren gemaal en de aansluiting op de straat Kerklaantje heeft 
een lengte van circa 120 meter. Het begin van de persleiding ligt op een diepte van circa NAP 
11,5 m. De maaiveldhoogte ter hoogte van Kerklaantje is circa NAP 13,8 m. Uitgaande van een 
dekking van minimaal 1,20 m dient het gemaal het afvalwater minimaal 1,1 meter omhoog te 
verplaatsen. Het toepassen van een persleiding met een diameter van 63 mm biedt voldoende 
capaciteit om het afvalwater over een dergelijke lengte en hoogte te verplaatsen. 

De volgende figuur toont het ontwerp van het vuilwaterstelsel, inclusief B.O.B. waarden, binnen 
het projectgebied. Hierbij is aan de oostelijke zijde ter hoogte van de oostelijk gelegen woningen 
achter Tuin van Huize Anna een gemaal geplaatst. In bijlage 3B is een ontwerptekening 
opgenomen van de ondergrondse infrastructuur. Hierin is eveneens de ligging van de putten, 
maaiveldhoogten en buisdiameters aangegeven. 
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Figuur 5-2: Ontwerp vuilwaterriolering (in rood), B.O.B. waarden in m. NAP. 

Toetsing van het stelsel laat zien dat de gekozen buisdiameter ruim voldoende is om het 
vrijkomende vuilwater te transporteren. 

5.2 Verharding binnen plangebied 

Door de realisatie van woningen, wegen en overige verhardingen neemt het verharde oppervlak 
in het plangebied toe van 47.500 m2 naar 55.500 m2. In bijlage 2 is een specificatie opgenomen 
van de oppervlakken. Voor de toename geldt een compensatie van minimaal 478 m3 
waterberging, uitgaande van minimaal 60 mm benodigde waterberging. Voor het afkoppelen van 
verhardingen van de riolering geldt minimaal 713 m3 waterberging. Hiermee is de minimaal 
benodigde compensatie 1.191 m3 waterberging voor het gehele plangebied. 
Zoals beschreven in paragraaf 3.3 is de ambitie van het plan om 60 mm voor het gehele gebied 
(bestaande – en nieuwe verhardingen) te realiseren, ofwel 3.328 m3 waterberging. 

Tabel 5-1: Te realiseren verharding binnen plangebied 

Deelgebied totaal

1 2 3 4 5 6

Verharding 

Huidig [m2] 20.710 6.220 1.240 6.680 7.520 5.130 47.500

Toekomst [m2] 23.270 5.760 7.800 1.700 9.790 7.150 55.500

Toename [m2] 2.560 -460 6.560 -4.980 2.270 2.020 7.970

Minimaal benodigde berging  
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Compensatie verhardingen o.b.v. 
60 mm [m3] 154 393 136 121 478

Compensatie afkoppelen o.b.v. 
15 mm [m3] 311 86 19 26 113 77 713

Totaal compensatie [m3] 463 86 412 26 249 198 1.191

Ambitie te aanzien van waterging 

60 mm berging [m3] 1.396 346 468 102 587 429 3.328

5.3 Ontwerp bovengrondse afvoer (waterstraten) 

In het plangebied wordt hemelwater zoveel mogelijk zichtbaar afgevoerd. Hierbij wordt het 
hemelwater getransporteerd naar wadi’s en greppels om daar te infiltreren. De woonstraten 
functioneren als watergoten, hierbij wordt een molgoot en V-vormig wegprofiel toegepast. De 
weg ligt in de gehele lengte onder verhang richting één van de wadi’s of het fabrieksplein.  

Brandgangen aan de achterzijde van woningen in de woonbuurt ‘de fabriek’ worden onder 
afschot (V-profiel) naar een aanliggende straat aangelegd en aangevuld met infiltratiekoffers. Het 
water kan dan meteen infiltreren en bij een groter bui met een beperkt verhang afstromen naar 
de straten. 

Onderstaande figuur geeft schematisch het principe van een dergelijke woonstraten weer. 
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Figuur 5-3: principeschets waterstraat met een centraal gelegen molgoot 

Maatgevende goot 
Het hemelwater wordt door molgoten in het straatprofiel afgevoerd. Daar waar de molgoten 
onvoldoende capaciteit bieden, bijvoorbeeld bij extreme neerslag, wordt de rijbaan eveneens 
benut voor het bovengronds transporteren van hemelwater.  

Figuur 5-4: Afmetingen molgoot 

Er zijn in totaal een negental watergoten in het ontwerp opgenomen. De locatie van elk van de 
goten in onderstaande figuur weergegeven met afvoerrichting. 
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Figuur 5-5: Schematische weergave watergoten 

Middels  een statische berekening (Excel) zijn de verwachte waterdieptes in de goten berekend 
voor een  situatie die 1 maal per 100 jaar wordt verwacht. In de berekening zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

- Maatgevende bui: 60 mm in 60 minuten (T=100); 
- Aangesloten bebouwing en bestrating komt volledig tot afstroming; 
- Aangesloten percelen komen voor 50% tot afstroming; 
- Infiltratie en berging in eventuele grindkoffers worden verwaarloosd; 
- Verhang in het dwarsprofiel van de weghelften betreft 2%; 
- Verhang in lengterichting van de weg volgt uit het hoogtekaart (zie bijlage 4);De 

volledige breedte van de weg kan worden benut; 
- In de berekening is rekening gehouden met processen zoals opstuwing. 

Tabel 5-2 toont de berekende waterdieptes die optreden bij een bui van 60 mm in 60 minuten.  
De berekende waterdieptes variëren van 0,08 tot 0,11 m. Bij goten 1 tot en met 11 blijft het 
water binnen het profiel van de weg. 
Goot 12 voert af naar de wadi. Het water blijft niet in het profiel van de weg, omdat de weg bij 
goot 12 maar 2,3 m breedte is. Echter is dit geen probleem mits het vloerpeil van de woningen 
daar minimaal 0,2 m boven het 0,20 meter boven het wegpeil (als hoogste punt van de rijbaan) 
worden aangelegd. 
De uitkomsten zijn in november 2018 besproken met gemeente en het waterschap. Op basis van 
de uitkomsten is de berekende waterdiepte overal acceptabel.  
Een aandachtpunt zijn locaties waar het water scherpe/haakse bochten moet afleggen. Het risico 
is namelijk dat het water rechtdoor schiet. Bij de nadere uitwerking van het straatprofiel moet de 
hoogte van de het straatprofiel voldoende hoogte krijgen om het risico op het recht door 
schieten van water te voorkomen. 
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Tabel 5-2: Technische details watergoten 

Gootnummer 
Verval 

[1:x] 

Indicatie 

breedte  

profiel [m] 

Breedte 

goot  

[m] 

Verhang 

weghelft  

[%] 

Hemelwateraanbod 

[m3] 

Waterdiepte bij 

T=100 bui [m] 

1 122 5,0 0,6 2,0 115 0,091 

2 280 4,8 0,6 2,0 192 0,108 

3 413 5,4 0,6 2,0 120 0,100 

4 467 5,0 0,6 2,0 149 0,100 

5 259 6,0 0,6 2,0 122 0,088 

6 305 9,0 0,6 2,0 357 0,110 

7 145 5,8 0,6 2,0 128 0,082 

11 137 6,0 0,6 2,0 116 0,080 

12 224 2,3 0,6 2,0 65 0,092 

5.4 Ontwerp waterberging 

Eisen waterberging 
Wanneer bergingsgebieden worden ingericht als wadi, dient de minimale hoogte tussen het 
bodempeil van de wadi en de GHG minimaal 0,20 m te bedragen. De grondwatermonitoring, 
welke is gestart in februari 2017, laat binnen het projectgebied grondwaterstanden zien van 
maximaal NAP 13,3 m. De laagst gelegen wadi heeft een bodempeil van NAP 13,6 m. Hiermee 
wordt voldaan aan de minimale ontwateringdiepte.
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Centrale wadi  
De volgende figuur geeft de contouren van de centrale wadi weer. De wadi bestaat uit een viertal 
compartimenten welke trapsgewijs, van noord naar zuid, in elkaar overstorten. Zo wordt geborgd 
dat op het gehele oppervlak, ondanks wisselende maaiveldhoogtes, 0,50 m water geborgen kan 
worden.  

Elk van de compartimenten wordt voorzien van een overlaat, deze treedt in werking wanneer de 

wadi voor meer dan 0,50 m waterkolom is gevuld. De overlaten van de compartimenten 1 tot en 

met 3 bestaan uit schanskorven. Bij compartiment 4 dient de kade (NAP 14,10 m) als een 

overlaat. Bij het ontwerpen van de wadi’s zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Maximale waterkolom 0,5 meter; 

- Talud wegzijde 1:3, talud appartementen 1:6; 

- Ledigingstijd bedraagt maximaal 24 uur; 

- Overlaten staan haaks op de stroomrichting en hebben een drempelbreedte gelijk aan 

de bodembreedte van de wadi; 

- Aanname is dat tijdens de korte heftige bui de infiltrerende hoeveelheden gering zijn. 

Als veilige aanname zijn deze op 0 m3 gesteld. 

Onderstaande tabel geeft de oppervlakken en het bergingsvermogen per compartiment weer. In 

totaal heeft de centrale wadi een bergend vermogen van 2.579 m3. 

Figuur 5-6: Gecompartimenteerde centrale wadi, genummerd
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Tabel 5-3: Oppervlak en bergingsvermogen compartimenten centrale wadi 

Compartiment 
Oppervlak  

bodem [m2] 

Oppervlak 

talud [m2]  

Maximale 

waterkolom  

[m] 

Bergingsvermogen 

[m3] 

1 222 189 0,50 134

2 307 282 0,50 200

3 403 204 0,50 232

4 3.327 1.598 0,50 2.013

Totaal 4.814 3.174 2.579

Tabel 5-4: Eigenschappen overstorten compartimenten centrale wadi 

Compartiment 
Bodemhoogte 

[m NAP] 

Overstorthoogte

[m NAP] 

Breedte 

overstortdrempel

 [m NAP] 

Wadi stort over op 

1 14,0 14,5 6,5 compartiment 2 

2 13,9 14,4 7,6 compartiment 3 

3 13,7 14,2 10,5 compartiment 4 

4 13,6 14,1 Nieuwe Leij 

Tabel 5-5: Hemelwateraanbod en overstortvolumes centrale wadi 

Compartiment
Berging 

[m3] 

Aanbod uit 

eigen 

gebied 

[m3] 

Aanbod 

Parallelweg 

[m3] 

Aanbod per 

wadi, incl 

overloop 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100  

[m3] 

Benut bergingsvermogen 

[%] 

1 134 314 118 432 297 100% 

2 200 222 519 319 100% 

3 232 543 862 630 100% 

4 2.013 928 1.559 0 77% 

Totaal 2.579 2.007 118 82% 

De overcapaciteit van de wadi betreft in deze variant circa 450 m3. 
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Waterberging Tuin van Huize Anna 
De wadi grenzend aan Tuin van Huize Anna een inhoud van 111 m3 waterberging. De lengte van 
de wadi bedraagt circa 150 m. De breedte op de insteek is 3,0 m en de bodembreedte is 0,3 m.  

Onderstaande tabel geeft het oppervlak en het bergingsvermogen van de wadi grenzend aan 

Tuin van Huize Anna weer. In totaal heeft deze wadi een bergend vermogen van 110 m3. 

Tabel 5-6: Oppervlak en bergingsvermogen wadi Tuin van Huize Anna 

Wadi 
Oppervlak  

bodem [m2] 

Oppervlak 

talud [m2] 

Maximale 

waterkolom  

[m] 

Bergingsvermogen

[m3] 

Tuin Huize Anna 45 450 0,25 110 

Tabel 5-7: Eigenschappen hoogtewaarden wadi Tuin van Huize Anna 

Wadi Bodemhoogte[m NAP] 
Overstorthoogte

[m NAP] 

Breedte 

overstortdrempel

 [m NAP] 

Wadi stort over op 

Tuin Huize Anna 13,42 13,87 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 5-8: Overstortvolume en benut bergingsvermogen wadi Tuin van Huize Anna 

Wadi 
Berging 

[m3] 

Aanbod uit eigen 

gebied 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100 [m3] 

Benut 

bergingsvermogen 

[%] 

Tuin Huize Anna 110 60 n.v.t. 55%

Figuur 5-7: Wadi Tuin van Huize Anna
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Waterberging Het Vloed 

Uitgaande van 0,2 m waking onder de kade kan effectief maximaal 0,50 m waterkolom in de 
greppel worden geborgen. Hiermee heeft de greppel een effectieve inhoud van 74 m3

waterberging. De lengte van de wadi bedraagt circa 70,5 m. De bodembreedte is 0,6 m.  
In bijlage 5 toont profiel 8 het dwarsprofiel. 

Figuur 5-8: wadi Het Vloed 

Tabel 5-9: Oppervlak en bergingsvermogen wadi Het Vloed 

Wadi 
Oppervlak  

bodem [m2] 

Oppervlak 

talud [m2] 

Maximale 

waterkolom  

[m] 

Bergingsvermogen

[m3] 

Het Vloed 42,3 211,5 0,50 74 

Tabel 5-10: Eigenschappen hoogtewaarden wadi Het Vloed 

Wadi 
Bodemhoogte[m 

NAP] 

Overstorthoogte

[m NAP] 

Breedte 

overstortdrempel

 [m NAP] 

Wadi stort over op 

Het Vloed 13,35 13,85 n.v.t. Landelijke omgeving 

Tabel 5-11: Overstortvolume en benut bergingsvermogen wadi Het Vloed 

Wadi 
Berging 

[m3] 

Aanbod uit eigen 

gebied 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100 [m3] 

Benut 

bergingsvermogen 

[%] 

Het Vloed 74 74 n.v.t. 100% 
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Waterplein 
Het fabrieksplein wordt ingericht als waterplein. De verhardingen liggen onder afschot naar de 
infiltratiestroken. Figuur 4-2 geeft een illustratie van de werking van het waterplein. 

Voor het ontwerp zijn onderstaande principes gehanteerd: 

 Minimaal 5 ‰ afschot in lengterichting; 

 Minimaal 2% afschot in dwarsrichting; 

 Maximaal 0,2 m waterdiepte op verhardingen; 

 4 m afstand tussen gebouw en infiltratiestrook. 

In het ontwerpproces zijn de wegpeilen van onder andere de fabrieksstraatjes aangepast 
waardoor nu meer water naar het waterplein stroomt om zodoende de beschikbare 
bergingscapaciteit van het waterplein beter te kunnen benutten. De woningen aan de oostzijde 
van het waterplein lozen het hemelwater op het waterplein. 

Het  waterplein kan maximaal 0,15 m tot 0,20 m water bergen. Het plein heeft aan de zuidzijde 
een overloopmogelijkheid naar de centrale wadi. Bij een bui van 60 mm is berging van het 
waterplein volledig benut en stroomt er via de overloopmogelijkheid water naar de centrale 
wadi. Volgens de nieuwe inzichten betreft dit een bui met een herhalingstijd van éénmaal per 
100 jaar. Bij kleine buitjes zullen de waterdieptes op het waterpeil veel kleiner zijn dan de 
maximum waterdieptes en vindt er geen overloop plaats. 

Onderstaande figuur geeft de peilen voor het waterplein. 

Figuur 5-9: Peilen voor het waterplein (zie ook bijlage 5 dwarsprofiel)

In totaal zijn een 9-tal trappen voorzien op het waterplein. Elk van deze trappen is voorzien van 
een groenstrook waar hemelwater zich kan verzamelen (zie figuur 5-10). De verharding per trap 
ligt op een dusdanig profiel dat bij neerslag al het water richting de groenstrook wordt 
getransporteerd.  
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Binnen de groenstroken kan 0,20 m tot 0,25 m waterkolom worden geborgen, op de verharding 
binnen het waterplein wordt gemiddeld 0,075 m water geborgen. In het geval van hevige 
neerslag en bij volledige benutting van de berging stort elke trap over naar de lager gelegen trap. 
De laatste trap (trap 9 in onderstaande afbeelding) stort over op een groenstrook welke het 
water naar de wadi afvoert.  

De verharding langs de gebouwen helt af naar het waterplein. Hierdoor blijft het water op 
minimaal 4 m afstand tussen gebouw en het waterplein. Ook de weg ligt hoger. Voor de weg 
geldt minimaal 2 m afstand tussen weg en waterplein. Zo blijft het plein te allen tijde begaanbaar 
en blijven de gebouwen vrij van water. 

Figuur 5-10: Getrapte verdeling verharding waterplein 

Onderstaande tabel geeft per trap het oppervlak en het bergingsvermogen weer. 

aanvoer

aanvoer
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Tabel 5-12: Oppervlakken en bergingscapaciteit trappen waterplein 

Totaal eigen 

oppervlak 

(indicatie) 

[m2] 

Oppervlak 

groenstrook 

per trap [m2] 

Berging 

groenstrook 

per trap [m3] 

Berging op 

straat 

per trap 

[m3] 

Berging totaal

per trap [m3] 
Aanbod bij 

bui T=100 

[m3] 

Overloop bij 

bui T=100 

[m3] 

Trap 1 871 54 11 61 72 

Trap 2 591 64 13 40 52 

Trap 3 464 139 28 24 52 

Trap 4 213 31 6 14 20 

Trap 5 150 50 10 8 17 

Trap 6 232 83 17 11 28 

Trap 7 255 80 16 13 29 

Trap 8 106 22 4 6 11 

Trap 9 241 33 7 18 25 

Totaal 3122 556 111 195 306 ±450 ±144 

In totaal heeft het plein een bergingscapaciteit van 306 m3. Het totale aanbod van hemelwater 

betreft circa 450 m3, dit houdt in dat bij de maatgevende bui circa 144 m3 zal overstorten naar 

compartiment 4 van de centrale wadi, zie eveneens tabel 5-5. 

Toetsing ledigingstijd van de wadi’s en greppel 
De wadi’s en greppel ledigen door infiltratie. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.5 bestaat de 
bodem in het plangebied globaal uit zeer fijn zand, daaronder is matig fijn zand aangetroffen tot 
de boordiepte 3 m beneden maaiveld.  Uit een doorlatendheidsmeting (Antea Group, 17 mei 
2018) volgt dat de bodem zeer goed doorlatend is (doorlatendheid 10 – 15 m per dag). De 
infiltratiecapaciteit zal afnemen. Onderzoek laat zien dat de doorlatendheid van deze laag in de 
beheerfase terug zal lopen omdat de bodem van de wadi langzaam dicht slibt. Wanneer wordt 
gerekend met een infiltratiesnelheid van maximaal 0,50 meter per dag voldoen de wadi’s aan de 
ledigingstijd van maximaal 2 dag.  

Bij het bouwrijp maken van het terrein dient de humeuze teelaardelaag te worden verwijderd 
voordat het terrein wordt opgehoogd. Daarnaast moet verdichting van de bodem ten gevolge 
van rijden met zware machines worden voorkomen of worden hersteld middels 
grondbewerkingen (diepspitten). 

5.5 Hemelwater Parallelweg 

De gemeente heeft reeds hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering. In de Parallelweg 
is een grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze op het gemengde stelsel van de 
Bergstraat. De gemeente Goirle is voornemens om deze koppeling te verwijderen en dit 
hemelwater via een toekomstige afvoerleiding af te laten voeren op, uiteindelijk, de Nieuwe Leij.  

De toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek. Er zijn diverse 
technische mogelijkheden en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang met 
de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Antea Group heeft namens de gemeente de 
mogelijkheden onderzocht en in overleg met de gemeente en het waterschap een ontwerp 
opgesteld die het meest optimaal past binnen de wensen van de gemeente, het waterschap en 
de ontwikkelaar. In bijlage 7 is het onderzoek bijgevoegd. De gekozen ontwerp omvat: 

 Het hemelwateriool in de Bergstraat wordt voorzien van een overlaat op wadi 
compartiment 1  (drempelhoogte +14,50 m drempelbreedte 2,00 m). 
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 een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf de Bergstraat tot aan de 
Nieuwe Leij. 

 deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment 4 (drempelhoogte +14,10m 
drempelbreedte 2,00) in combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Door de hemelwaterleiding (Ø400mm) vanuit de Parallelweg wordt tijdens heftige buien de 
afvoer geknepen. In figuur 5-11 is dit schematisch weergegeven. De piekafvoer op de Nieuwe Leij 
wordt hiervoor minder door benutting van de waterberging Van Puijenbroek. De frequentie is 
met name afhankelijk van het werkelijk aangesloten verhard oppervlak, wat momenteel niet 
exact bekend is. De inschatting is dat de overstort naar de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking 
zal zijn (zie bijlage 7). 

Hiermee wordt bewerkstelligd dat het HWA-stelsel van de Parallelweg goed kan uitstromen en 
de HWA-leiding tijdens droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een leiding Ø 400 
mm maakt het mogelijk de wadi’s bij kleinere buien te ontzien met water vanuit de Parallelweg. 
De overstort naar compartiment 1 van de wadi’s zal circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. De 
nooduitlaat naar compartiment 4 van de wadi’s treedt in principe nooit in werking (alleen bij 
calamiteiten) en geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. De afvoerleiding op de 
Nieuw Leij kan, indien noodzakelijk, tevens dienen als afvoermogelijkheid vanuit compartiment 4 
(bijvoorbeeld bij te lange ledigingstijden van de wadi’s). 

Figuur 5-11: Schematische weergave noodoverloop van/naar de wadi. Linker figuur toont een boven 
aanzicht en de rechter figuur toont een zijaanzicht. 

Afvoeren naar gecompartimenteerde wadi 
De hemelleiding, met een diameter van Ø 400 mm, materiaal PVC en een lengte van circa 270 
meter heeft een afvoercapaciteit van 527 m3/h. Dit houdt in dat er bij de maatgevende bui een 
restvolume van (645-527=) 118 m3 via de centrale wadi afgevoerd dient te worden. 
Onderstaande tabel geeft deze situatie weer. 
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Tabel 5-13: Hemelwateraanbod en overstortvolumes centrale wadi (inclusief aanbod Parallelweg 

via Ø 400). 

Compartiment
Berging 

[m3] 

Aanbod uit 

eigen 

gebied 

[m3] 

Aanbod 

Parallelweg 

[m3] 

Aanbod per 

wadi, incl 

overloop 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100  

[m3] 

Benut bergingsvermogen 

[%] 

1 134 314 118 432 297 100% 

2 200 222 519 319 100% 

3 232 543 862 630 100% 

4 2.013 928 1.559 0 77% 

Totaal 2.579 2.007 118 82% 

De overcapaciteit van de wadi betreft in deze variant circa 450 m3. 

5.6 Hemelwater Watermolenstraat 

In de Watermolenstraat is een grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze direct 
op de Nieuwe Leij. De toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek, 
doordat de Nieuwe Leij naar de zuidzijde wordt verlegd. Er zijn diverse technische mogelijkheden 
en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie (zie figuur 5-11).  

Figuur 5-12: Schematische weergave mogelijkheden uitwerking hemelwaterleiding Watermolenstraat 

Antea Group heeft de mogelijkheden onderzocht en in overleg met de gemeente en het 
waterschap een ontwerp opgesteld die het meest optimaal past binnen de wensen van de 
gemeente, het waterschap en de ontwikkelaar. In bijlage 8 is het onderzoek bijgevoegd. De 
gekozen ontwerp omvat: 

 De hemelwaterleiding aan het einde van de Watermolenstraat te voorzien van een 
overlaat op wadi compartiment 1  (drempelhoogte +14,50m drempelbreedte 2,00m). 

 Een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf het huidige lozingspunt tot 
aan de verlegde  Nieuwe Leij. 
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 Deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment (drempelhoogte +14,10m 
drempelbreedte n.t.b.). in combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Door de hemelwaterleiding (Ø400mm) vanuit de Watermolenweg wordt tijdens heftige buien de 
afvoer geknepen. In figuur 5-12 is dit schematisch weergegeven. De piekafvoer op de Nieuwe Leij 
wordt hiervoor minder door benutting van de waterberging Van Puijenbroek. De frequentie is 
met name afhankelijk van het werkelijk aangesloten verhard oppervlak, wat momenteel niet 
exact bekend is. De inschatting is dat de overstort naar de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking 
zal zijn (zie bijlage 8). 

Hiermee wordt bewerkstelligd dat het HWA-stelsel van de Watermolenstraat goed kan 
uitstromen en de HWA-leiding tijdens droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een 
leiding Ø 400 mm maakt het mogelijk de wadi’s bij kleinere buien te ontzien met water vanuit de 
Watermolenstraat. De overstort naar compartiment 4 van de wadi’s zal circa 2 tot 5x per jaar in 
werking zal zijn. De afvoerleiding op de Nieuw Leij kan tevens dienen als afvoermogelijkheid 
vanuit compartiment 4 indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij te lange ledigingstijden van de 
wadi’s). 

5.7 Erosieberekening wadi’s en schanskorven 

In voorgaande hoofdstukken zijn de dimensies van de centrale wadi, wadi Het Vloed en wadi Tuin 
Huize Anna in beeld gebracht. Het ontwerp voldoet om het hemelwater dat binnen het 
plangebied vrijkomt te verwerken en daarin is tevens ruimte om hemelwater, afkomstig van de 
Parallelweg, te verwerken. In het kader van een duurzaam ontwerp van de wadi’s is eveneens 
een erosieberekening uitgevoerd. Deze berekening geeft inzicht in de te verwachten 
stroomsnelheden in de compartimenten en over de overstorten. Indien hierbij bepaalde 
snelheden worden overtreden kan uitspoeling van de bodem optreden. In dit geval wordt 
gekozen voor het toepassen van bodembescherming.  

De wadi Het Vloed en de wadi grenzend aan Tuin Huize Anna hanteren een waking van 0,20 
meter en kunnen beiden overlopen in respectievelijk het landelijk gebied of de vijver gelegen in 
Tuin Huize Anna. Erosieberekeningen zijn derhalve op deze wadi’s niet van toepassing. 
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Erosieberekening bodem wadi’s 
Onderstaande tabel toont voor elk van de wadi’s of uitspoeling van materiaal optreedt. Hierbij is 
als uitgangspunt genomen dat de bodem en het talud van de wadi’s bestaan uit materiaal dat 
minimaal een korreldiameter heeft vergelijkbaar met silt. Hiermee wordt een veilige berekening 
gewaarborgd. 

Tabel 5-14: Erosieberekening bodem wadi’s 

Compartiment 
Bodembreedte

[m] 

Debiet  

[m3/s] 

Maximale 

waterkolom 

[m] 

Stroom 

snelheid 

[m/s] 

Erosiesnelheid

[m/s] 

Treedt 

erosie op? 

[ja/nee] 

1 6,5 0,087 0,50 0,03 0,18 nee 

2 4 0,111 0,50 0,04 0,18 nee 

3 8,5 0,207 0,50 0,04 0,18 nee 

4 8,7 0,400 0,50 0,08 0,18 nee 

De berekening laat zien dat binnen geen van de  compartimenten de stroomsnelheid de 
erosiesnelheid overtreedt. Er is derhalve geen noodzaak om bodembescherming toe te passen op 
de bodems en taluds van de compartimenten. 

Erosieberekening overstorten   
Onderstaande tabel toont voor elk van de overstorten of uitspoeling van materiaal optreedt. 
Hierbij is als uitgangspunt genomen dat minimaal een laag van stenen/puin wordt toegepast op 
de plaats waar het wadi overlaat naar de volgende wadi.  

Tabel 5-15: Erosieberekening overstorten 

Compartiment 
Drempelbreedte

[m] 

Debiet 

[m3/s] 

Maximale 

waterkolom 

op drempel [m] 

Snelheid 

[m/s] 

Erosiesnelheid

[m/s] 

Treedt 

erosie op? 

[ja/nee] 

1 6,5 0,087 0,05 0,29 0,57 nee 

2 7,6 0,111 0,05 0,38 0,95 nee 

3 10,5 0,207 0,08 0,24 1,00 nee 

De berekening toont dat het toepassen van puin onder de overstorten voldoende is om 
uitspoeling te voorkomen.  

Bij het optreden van de maatgevende bui biedt de centrale wadi voldoende capaciteit om niet tot 
overstorting te komen. In het geval van een neerslagevenement waar meer dan 60 mm valt 
functioneert de gehele kade langs de Nieuwe Leij als noodoverloop. De stroomsnelheid is bij een 
dergelijke breedte van de overstortdrempel dusdanig dat uitspoeling van materiaal niet 
plaatsvindt. 

5.8 Nooduitlaat wadi 

In principe zal de wadi ledigen door infiltratie in de ondergrond. Mocht de lediging niet snel 
genoeg verlopen, is voorzien in een koppeling van de wadi naar het hemelwaterstelselmiddels 
een handbediende afsluiter (zie figuur 5-11). Door de constructie te voorzien van een 
overstortdrempel kan overtollige water ook via deze route van en naar de wadi 4 stromen. De 
breedte van de drempel is afhankelijk van de gekozen putafmeting, 0,75 m is een aannemelijke 
en haalbare maat. Bij een goed functioneren van alle voorzieningen zal deze drempel nooit in 
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werking treden, maar de functie van nooduitlaat kunnen vervullen. Dit geeft een extra veiligheid 
in het totale watersysteem. 

5.9 Watersysteem 

De zuidzijde van het plangebied betreft het overloopgebied van de Nieuwe Leij. In het rapport 
Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe is het ontwerp beschreven. 

Langs de Nieuwe Leij ligt een onderhoudspad van 5,0 m (aan de noordzijde). De hoogte van het 
onderhoudsplad is circa 13,06 m. Bij hoogwater stroomt de Nieuwe Leij over naar het 
overstromingsgebied. Bij een situatie 1 maal per 100 jaar (T=100) wordt in het 
overstromingsgebied een waterstand van circa NAP 13,90 m verwacht.  

Waterschap De Dommel verzorgt het onderhouden van de Nieuwe Leij. 

In bijlage 5 zijn profielen opgenomen. Profielen 7 tot en met 11 geven een beeld van de overgang 
naar de groenblauwe zone. In de profielen zijn de hoogtes opgenomen. 
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6 Onderhoud en beheer 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de gemeente de openbare gebieden in het nieuwe plan, 
inclusief de wadi’s in eigendom wil overnemen. Dit wordt meegenomen in de anterieure 
overeenkomst. In de bespreking met van het concept rapport (november 2018) heeft de 
gemeente aangegeven dat de infiltratiecapaciteit van wadi’s en grindkoffers op een gegeven 
moment zal afnemen door slibvorming. Het is gewenst dat dat eventuele infiltratievoorzieningen 
onderhoudsarm moeten zijn (bij voorkeur dus natuurlijke oplossingen, geen technische 
oplossingen), en dat er bij berging en infiltratie (zeker onder verharding) altijd sprake moet zijn 
van een noodvoorziening (bijvoorbeeld in de vorm van oppervlakkige afvoer) in geval van niet of 
verminderd functioneren van de berging of infiltratie, zeker na verloop van tijd. In reactie hierop 
zijn (reeds) de volgende wijzigingen in het plan doorgevoerd: 

 De centrale wadi is voorzien van een noodoverlaat (zoals beschreven in paragraaf 4.8). 
De andere wadi’s in het plan hebben een overloopmogelijkheid. 

 Brandgangen aan de achterzijde van woningen in de woonbuurt ‘de fabriek’ worden 
onder afschot (V-profiel) naar een aanliggende straat aangelegd en aangevuld met 
infiltratiekoffers. Het water kan dan meteen infiltreren en bij een groter bui met een 
beperkt verhang afstromen naar de straten.  

In een onderhoudsplan wordt het onderhoud en beheer nog nader uitgewerkt. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

 Door de realisatie van woningen, wegen en overige verhardingen neemt het verharde 
oppervlak in het plangebied toe van 47.500 m2 naar 55.500 m2.  

 Het ontwerp voorziet in goten in de weg waarmee hemelwater bovengronds wordt 
afgevoerd naar de volgende bergingslocaties: 

o Waterplein á 306 m3 bergingscapaciteit; 
o Wadi grenzend aan Tuin Huize Anna á 110 m3 waterberging; 
o Wadi aan Het Vloed á 74 m3 waterberging; 
o Centrale wadi á 2.579 m3 waterberging.  

 Met de genoemde bergingsvoorzieningen wordt 3.069 m3 berging gerealiseerd en dat is 
exclusief (a) infiltratie in de achtertuinen van de villa’s aan Het Vloed en (b) infiltratie in 
de achtertuinen van villa’s bij Tuin Huize Anna en (c) infiltratie onder de molgoot van de 
woonstraten in het plangebied. 

 Dus het plan voldoet ruimschoots aan het ambitie ten aanzien van 60 mm voor het 
gehele gebied (bestaande – en nieuwe verhardingen) te realiseren.  

 Daarnaast voldoet het plan ruimschoot aan de ambitie ten aanzien van infiltratie. Het 
hemelwater van het plan infiltreert in de wadi’s. Het hemelwater van de kavels villa’s 
aan het Vloed en de villa’s bij Tuin Huize Anna infiltreert op de eigen kavels.  

 Het plan voorziet in afkoppelen van hemelwaterriool Parallelweg middels een 
hemelwaterleiding naar de Nieuwe Leij en twee overlaten naar de wadi.  

 Het plan voorziet in het realiseren van een extra overlaat voor hemelwateriool 
Watermolenstraat naar de wadi.  

 De bergingsvoorzieningen ledigen middels infiltratie in de ondergrond. De bodem is 
voldoende doorlatend waardoor ruimschoots wordt voldaan de het criterium lediging 
binnen 2 dagen. 

 In het plangebied wordt een vuilwateriool (diameter 250 mm) aangelegd voor het afvoer 
van het huishoudelijke afvalwater. Het vuilwaterriool stroomt onder vrij verval naar het 
nieuwe te realiseren gemaal nabij Kerklaantje. Geadviseerd wordt een gemaal te 
realiseren met een capaciteit van 5,0 m3/h. Het vuilwaterstelsel is modelmatig 
doorgerekend en voldoet hydraulisch. Daarnaast voldoet het ontwerp aan de benodigde 
gronddekking van 1,2 m en minimaal 0,20 m afstand tussen de kruisende rioolbuizen. 

7.2 Aanbevelingen 

 Een aandachtpunt zijn locaties waar het water scherpe/haakse bochten moet afleggen. 
Het risico is namelijk dat het water rechtdoor schiet. Bij de nadere uitwerking van het 
straatprofiel moet de hoogte van de het straatprofiel voldoende hoogte krijgen om het 
risico op het recht door schieten van water te voorkomen. 

 Goot 12 voert af naar de wadi. Het water blijft niet in het profiel van de weg, omdat de 
weg bij goot 12 maar 2,3 m breed is. Echter is dit geen probleem mits het vloerpeil van 
de woningen daar minimaal 0,2 m boven het 0,20 meter boven het wegpeil (als hoogste 
punt van de rijbaan) worden aangelegd. 

 Onderzoek laat zien dat infiltratiecapaciteit in de loop van de tijd verminderd door 
slibvorming. Voor wadi’s kun je dit met onderhoud herstellen. Het is aan te bevelen om 
de toplaag periodiek te vervangen.  
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 Bij het bouwrijp maken van het terrein dient de humeuze teelaardelaag te worden 
verwijderd voordat het terrein wordt opgehoogd. Daarnaast moet verdichting van de 
bodem ten gevolge van rijden met zware machines worden voorkomen of worden 
hersteld middels grondbewerkingen (diepspitten). 
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Bron: Rapport Eindsituatie onderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Antea Group augustus 2012.  
In deze bijlage zijn de boorstaten opgenomen van de diepe boringen. Onderstaande figuur toont 
de locaties. 
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Bijlage 2 Uitsplitsing verhardingen 
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Bijlage 4 Hoogtekaart 
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Legenda
Infiltratiestroken waterplein

Waterdiepte (bui 60 mm in 1 uur)

0,02 - 0,05 m

0,05 - 0,10 m

0,10 - 0,15 m

0,15 - 0,20 m

> 0,20 m

Waterdiepte (m)

Maximale waterdiepte in wadi
compartimenten 0,5 meter.

Waterdiepte op waterplein 0 - 0,20 m.
waterdiepte in infiltratiestroken
maximaal 0,25 meter

Maximale waterdiepte in
wadi 0,25 meter.

0,5 m
 Maximale waterdiepte
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Memo 
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memonummer 01-definitief 
datum 15 januari 2019 
aan Mathijs Vromans gemeente Goirle 
van Benno Steentjes Antea Group 
kopie Ruud Koch 

Mattijs Scholten 
Sander Hoegen 
Robert Scherpenisse 

Waterschap de Dommel 
Antea Group 
Antea Group 
Antea Group 

Project Rioleringsvraagstuk Zuidrand Goirle: doorvoer afgekoppeld hemelwater door plangebied Van 
Puijenbroek 

projectnr. 432538 
betreft Uitwerking bevindingen  

Onderzoeksvraag  
De gemeente heeft reeds hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering. In de Parallelweg is een grote 
hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze op het gemengde stelsel van de Bergstraat. De gemeente Goirle 
is voornemens om deze koppeling te verwijderen en dit hemelwater via een toekomstige afvoerleiding af te laten 
voeren op, uiteindelijk, de Nieuwe Leij.  

De toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek. Er zijn diverse technische mogelijkheden 
en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. De 
vraag is welke variant optimaal past binnen de wensen van de gemeente, het waterschap en de projectontwikkelaar. 
De volgende figuur toont de ligging van de hemelwaterleiding Parallelweg (zie HWA in de legenda) en de route van de 
afvoerleiding naar de Nieuwe Leij (zie stippellijn). 

Figuur 1: schets situatie  

Bestaande HWA 
Parallelweg/Bergstraat 
Ø1000 mm 

Te realiseren 
verbinding 
Nieuwe Leij 

Te realiseren 
bovengrondse 
afvoeren 

Te realiseren wadi’s

Te realiseren HWA 
Bergstraat Ø1000 mm 
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Compensatie afkoppeling verhard oppervlak
Door Arcadis is het aanbod van hemelwater bij heftige buien aangeleverd vanuit een modelberekening. Deze waarden 
zijn als volgt:

-   729 m3/h bij bui 08   (0,20 m3/s) 
- 1106 m3/h bij bui 09   (0,31 m3/s) 
- 1526 m3/h bij bui 10   (0,42 m3/s) 

Teruggerekend is het afvoerend verhard oppervlak ingeschat op grofweg 4,3 ha.  

Vanuit het waterschap De Dommel is het wenselijk dat voor de toename van de afvoer op oppervlaktewater (in dit 
geval de Nieuwe Leij), door het afkoppelen van verhard oppervlakken, wordt gecompenseerd. Voor de oppervlakken 
vanuit de Parallelweg moet 15mm worden gecompenseerd (e-mail waterschap d.d. 9 maart 2018 en e-mail gemeente 
d.d. 13 maart 2018). Dit is de norm / ondergrens. Compensatie van 15 mm over 4,3 ha geeft een benodigde berging 
van (15 x 4,3 x 10 =) 645 m3. 
Het waterschap en de gemeente hebben ervoor gekozen de reeds gerealiseerde vijver de De Saelde te benoemen als 
watercompensatie voor de extra afvoer op de Nieuwe Leij van de afgekoppelde oppervlakken in de kern Goirle. 
Met het ontwikkelen van de Van Besouw-locatie wordt hier vanuit de gemeentelijke stelsels (deels) naar afgewaterd, 
waardoor de beschikbare bergingscapaciteit van deze vijver benut. Uiteindelijk lozen beide ontwikkellocaties op 
dezelfde watergang, de Nieuwe Leij, waardoor de compensatie vanuit het oogpunt van het waterschap uitwisselbaar 
is. 

Verkenning varianten 
Los van het feit dat de bergingscompensatie voor de afvoer vanuit de Parallelweg niet wordt gezocht in de 
ontwikkellocatie Van Puijenbroek is het riolerings- en afwateringsysteem wel in relatie onderzocht. In een overleg (3 
september 2018) met de gemeente en het waterschap is een aantal varianten opgesteld. Deze zijn nader verkend bij 
de uitwerking van het waterhuishoudkundig plan Van Puijenbroek. De mogelijkheden hierin zijn: 

1. Scheiden van de waterstromen door de realisatie van een grote leiding  van de Bergstraat naar de Nieuwe 
Leij. Hiervoor zou een diameter van Ø1250mm over de gehele lengte benodigd zijn. In deze variant vindt 
geen compensatie in waterberging plaats. 

2. Gebruik van de wadi’s in de uitbreiding als watergang. Deze optie is niet nadere verkend, omdat hierdoor 
geen berging in de wadi’s kan worden gerealiseerd. 

3. Inrichting van de wadi’s als cascades, voorzien van stuwen en bodembescherming waar nodig. 
4. Combinatie van 1 en 3, met een kleine afvoerleiding voor de lediging van het hwa-stelsel. 

Variant 3: afvoeren naar gecompartimenteerde wadi 
In het traject van het opstellen van het waterhuishoudkundig plan (vanaf hier WHP) Van Puijenbroek is bekeken hoe 
het de berging van water binnen de verschillende compartimenten wordt benut. Vanuit het WHP zijn de wadi’s 
gecompartimenteerd volgens figuur 2. 
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Figuur 2: compartimentering wadi’s. 

In deze uitwerking is als uitgangspunt genomen dat het volledige hemelwateraanbod bij de maatgevende bui afwatert 
op compartiment 1 van de centrale wadi. In tabel 1 is uitgewerkt welke hoeveelheden hemelwater in elk van de 
compartimenten van de centrale wadi worden verwerkt. 

Tabel 1: Hemelwateraanbod en overstortvolumes centrale wadi. 

Compartiment
Berging 

[m3] 

Aanbod uit 

eigen 

gebied 

[m3] 

Aanbod 

Parallelweg 

[m3] 

Aanbod per 

wadi, incl 

overloop 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100  

[m3] 

Benut bergingsvermogen 

[%] 

1 134 314 118 432 297 100% 

2 200 222 519 319 100% 

3 232 543 862 630 100% 

4 2.013 928 1.559 0 77% 

Totaal 2.579 2.007 118 82% 

Kenmerkend is dat de wadi’s 1 t/m 3 bij deze maatgevende bui reeds volledig gevuld zijn door het aanbod uit het 
eigen gebied en zullen voor het water vanuit de Parallelweg een afvoerende functie hebben. De berekeningen van de 
wadi’s Puijenbroek geven een overcapaciteit van ca 450 m3.  

Variant 4: leiding Ø 400 en overstort op gecompartimenteerde centrale wadi 
Deze variant betreft het aanleggen van een leiding vanaf de Bergstraat direct naar de Leij. De gedachte achter deze 
leiding is dat het HWA-stelsel van de Parallelweg goed kan uitstromen en de HWA-leiding tijdens droge periodes 
(grotendeels) leeg staat.  
Deze leiding is beperkt van diameter en maakt het mogelijk de wadi’s bij kleinere buien te ontzien met water vanuit 
de Parallelweg. Bij grotere intensiteiten wordt de capaciteit van de leiding volledig benut en zal het overtollige 
hemelwater op compartiment 1 van de centrale wadi wordt geloosd en verwerkt. Verkennende modelberekeningen 
van deze afvoerleiding (Ø 400 mm, materiaal PVC, lengte van circa 270 meter) laten zien dat bij  een aanbod van ca. 
400 m3/h vanuit de Parallelweg geen overstortingen op de wadi plaatsvinden en water volledig door de leiding wordt 
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afgevoerd. Teruggerekend naar het afvoerende oppervlak komt dit overeen met ca. 9 mm/h. Dit betekent dat de 
overstort naar de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. 

Optimalisatie varianten  
Tijdens de bespreking van het concept van het WHP op 27 november 2018 is geopperd om het water vanuit de 
Parallelweg niet allemaal gelijk in het eerste compartiment te laten stromen, maar te verdelen over compartiment 1 
en 4. Hiervoor is een verkenning uitgevoerd door de HWA-leiding vanaf de Bergstraat tot aan de uitlaat op de Nieuwe 
Leij modelmatig (Sobek 2.13) door te rekenen in een aantal configuraties. Bijlage 1 geeft de resultaten in 
langsprofielen weer, waarbij de volgende opties zijn opgenomen:  
- Optie met 1 aansluiting vanuit de Parallelweg op wadi-compartiment 1; 
- Optie met 2 aansluitingen vanuit de Parallelweg en HWA op wadi-compartiment 1 en 4 en doortrekking van een  
  grote leiding (Ø1000mm). 

Optie 1 is conform variant 4 zoals beschreven in het voorgaande. Optie 2 heeft als belangrijke wijziging dat een extra 
overlaat nodig is naar compartiment 4 van de wadi. Bovendien blijkt uit de verkenningen dat de HWA-leiding tot aan 
de tweede overlaat dient te worden vergroot tot een Ø1000mm om een verdeling van water bij hevige buien te 
bewerkstelligen. Het resterende deel van de leiding naar de Nieuwe Leij blijft een diameter Ø400mm. De 
daadwerkelijke verdeling is lastig in de schatten; deze is afhankelijk van het aanbod en de weerstand in de leiding 
tussen de overlaten. In de praktijk zal dit dynamisch zijn, waardoor echte sturing van waterstromen lastig is. 

De meerkosten voor de realisatie van een grotere leiding (Ø1000mm) en een extra overlaat, ten opzichte van een 
400mm leiding, over een lengte ca 150m zijn indicatief ca €100.000,-. Tevens kruist het HWA-tracé het vuilwaterriool. 
Met grotere diameters zijn zinkers in het HWA onvermijdelijk. 

Achterliggende gedachte is de optimale benutting van de bergings- en infiltratiecapaciteit van de verschillende wadi-
compartimenten. Zoals te zien is in tabel 1 worden wadi’s 1, 2, en 3 reeds volledig benut door hemelwater vanuit het 
eigen gebied. De betreffende wadi’s hebben dus reeds een afvoerende functie naar wadi 4, ook reeds zonder de 
belasting van uit de Parallelweg. De capaciteit wordt derhalve optimaal ingezet. Door de aanwezigheid van een 
overlaat op compartiment 1 in beide opties is er nagenoeg geen verschil in de gevoeligheid voor water-op-straat 
tussen beide varianten, zoals te zien is in de berekende waterstanden in de langsprofielen in de bijlagen. 
Het verminderen van de afvoer vanuit de Parallelweg heeft geen invloed op de benodigde voorzieningen nabij de 
constructies (schanskorven en erosiebescherming) tussen de wadi’s. Met andere woorden, een extra overstort op 
compartiment 4 levert geen kostenreductie in de wadicompartimenten, alleen de meerkosten voor een grotere 
leiding.  

Uitwerking aansluiting regenwaterriool <-> wadi 
In principe zal de wadi ledigen door infiltratie in de ondergrond. Mocht de lediging niet snel genoeg verlopen, is 
voorzien in een koppeling van de wadi naar het hemelwaterstelsel, voorzien van een handbediende afsluiter. Door de 
constructie te voorzien van een overstortdrempel kan overtollige water ook via deze route van en naar de wadi 4 
stromen. De breedte van de drempel is afhankelijk van de gekozen putafmeting, 0,75m is een aannemelijke en 
haalbare maat. Bij een goed functioneren van alle voorzieningen zal deze drempel nooit in werking treden, maar de 
functie van nooduitlaat kunnen vervullen. Dit geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. 
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De figuur 3 geeft het de principe van de aansluiting van 
de hemelwaterafvoer (Ø400mm) op de centrale wadi 
(compartiment 4) weer. Voornoemd principe kan ook 
worden toegepast bij de locatie Watermolenstraat. De 
exacte locatie zijn nader uitgewerkt in het WHP Van 
Puijenbroek. 

Figuur 3:principe aansluitingen.
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Samenvatting en advies 
Het waterschap en de gemeente hebben ervoor gekozen de reeds gerealiseerde vijver de De Saelde te benoemen als 
watercompensatie voor de extra afvoer op de Nieuwe Leij van de afgekoppelde oppervlakken in de kern Goirle. Los 
van het feit dat de bergingscompensatie voor de afvoer vanuit de Parallelweg niet wordt gezocht in de 
ontwikkellocatie Van Puijenbroek is het riolerings- en afwateringsysteem wel in relatie onderzocht.  

In onderhavige memo zijn diverse technische mogelijkheden en kansen verkend om het regenwater van het HWA-
stelsel Parallelweg af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie.  

Het advies is te kiezen variant 4, optie 1: 

 de HWA in de Bergstraat te voorzien van een overlaat op wadi compartiment 1  (drempelhoogte +14,50m 
drempelbreedte 2,00m). 

 een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf de Bergstraat tot aan de Nieuwe Leij 

 deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment (drempelhoogte +14,10m drempelbreedte n.t.b.). in 
combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Hiermee wordt bewerkstelligt dat het HWA-stelsel van de Parallelweg goed kan uitstromen en de HWA-leiding tijdens 
droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een leiding Ø 400 mm maakt het mogelijk de wadi’s bij 
kleinere buien te ontzien met water vanuit de Parallelweg. De overstort naar compartiment 1 van de wadi’s zal circa 
2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. De nooduitlaat naar de compartiment 4 van de wadi’s treedt in principe nooit in 
werking (alleen bij calamiteiten) en geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. De afvoerleiding op de 
Nieuw Leij kan tevens dienen als afvoermogelijkheid vanuit compartiment 4 indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij te 
lange ledigingstijden van de wadi’s).



Aanvoer Q  =  
729 m3/h bij bui 08   (0,20 m3/s) 
1106 m3/h bij bui 09 (0,31 m3/s) 
1526 m3/h bij bui 10 (0,42 m3/s) 

Bestaande leiding Te realiseren leiding Van Puijenbroek Watergang Nieuwe Leij 

Overlaat naar wadi 1 
+14,50m NAP 

Waterpeil
+13,11 m NAP 

Waterdruklijn bij heftige regenval (bui 08) 

AFVOER  HWA PARALLELWEG – OPTIE 1 OVERLAAT OP WADI 1 
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Aanvoer Q  =  
729 m3/h bij bui 08   (0,20 m3/s) 
1106 m3/h bij bui 09 (0,31 m3/s) 
1526 m3/h bij bui 10 (0,42 m3/s) 

Bestaande leiding Te realiseren leiding Van Puijenbroek Watergang Nieuwe Leij 

Overlaat naar wadi 1 
+14,50m NAP 

Waterpeil de Leij
+13,11 m NAP 

Waterdruklijn bij heftige regenval (bui08) 

AFVOER  HWA PARALLELWEG – OPTIE 2 OVERLATEN OP WADI 1 EN 4 EN DOORTREKKEN GROTE LEIDING 

ROOD = Waterdruklijn 
zonder vergroting diameter 
(extra overstort slaat niet 
aan bij bui 08)

Doortrekken grote 
diameter Ø1000mm 
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HWA Watermolenstraat  
Advies d.d. 16 januari 2019 
Opsteller Benno Steentjes 

In de Watermolenstraat is een grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze direct op de Nieuwe Leij. De 
toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek, doordat de Nieuwe naar de zuidzijde wordt 
verlegd. Er zijn diverse technische mogelijkheden en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang 
met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. De vraag is welke variant optimaal past binnen de wensen van de 
gemeente, het waterschap en de projectontwikkelaar. De volgende figuur toont de ligging van de hemelwaterleiding 
en de route van de afvoerleiding naar de Nieuwe Leij (zie stippellijn). 

Figuur 1: schets situatie  

In de huidige situatie loost de HWA Watermolenstraat reeds op de het watersysteem van de Nieuwe Ley. 
Compensatie door waterberging, onder de noemer  ‘afkoppelen van verhard oppervlak’ is dan ook niet aan de orde. 
Los van het bovenstaande is het riolerings- en afwateringsysteem wel in relatie met de ontwikkellocatie Van 
Puijenbroek onderzocht. Door het laatste te realiseren deel (Ø400mm) van de afvoerleiding vanuit de 
Watermolenstraat wordt tijdens heftige buien de afvoer geknepen. De piekafvoer op de Nieuwe Ley wordt hiervoor 
minder door benutting van de waterberging Van Puijenbroek. De freqeuentie is met name afhankelijk van het 
werkelijk aangesloten verhard oppervlak, wat momenteel niet exact bekend is. De inschatting is dat de overstort naar 
de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn (zie de bevindingen in de memo Parallelweg dd 20180115). 

Uitwerking aansluiting regenwaterriool <-> wadi 
In principe zal de wadi ledigen door infiltratie in de ondergrond. Mocht de lediging niet snel genoeg verlopen, is 
voorzien in een koppeling van de wadi naar het hemelwaterstelsel, voorzien van een handbediende afsluiter. Door de 
constructie te voorzien van een overstortdrempel kan overtollige water ook via deze route van en naar de wadi 4 
stromen. De breedte van de drempel is afhankelijk van de gekozen putafmeting, 0,75m is een aannemelijke en 
haalbare maat. Bij een goed functioneren van alle voorzieningen zal deze drempel naar verwachting zelden in werking 
treden, maar de functie van nooduitlaat kunnen vervullen is. Dit geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. 

Bestaande HWA 
Watermolenstraat 
Ø1000 mm 

Te realiseren 
verbinding 
Nieuwe Leij 
Ø400mm 

Te realiseren 
bovengrondse 
afvoeren 

Te realiseren wadi’s
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De figuur 2 geeft het de principe van de aansluiting van 
de hemelwaterafvoer (Ø400mm) op de centrale wadi 
(compartiment 4) weer. Voornoemd principe is ook 
voorgesteld bij de afvoerleiding van de Parallelweg. De 
exacte locatie zijn nader uitgewerkt in het WHP Van 
Puijenbroek. 

Advies en samenvatting 
In onderhavige memo zijn diverse technische mogelijkheden en kansen verkend om het regenwater van het HWA-
stelsel Watermolenstraat af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Van 
Puijenbroek. Het advies is de aansluiting als volgt te realiseren: 

 de HWA aan het einde van de Watermolenstraat te voorzien van een overlaat op wadi compartiment 1  
(drempelhoogte +14,50m drempelbreedte 2,00m). 

 een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf het huidige lozingspunt tot aan de verlegde  
Nieuwe Leij. 

 deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment (drempelhoogte +14,10m drempelbreedte n.t.b.). in 
combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Hiermee wordt bewerkstelligt dat het HWA-stelsel van de Watermolenstraat goed kan uitstromen en de HWA-leiding 
tijdens droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een leiding Ø 400 mm maakt het mogelijk de wadi’s bij 
kleinere buien te ontzien met water vanuit de Watermolenstraat. De overstort naar compartiment 4 van de wadi’s zal 
circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. De afvoerleiding op de Nieuw Leij kan tevens dienen als afvoermogelijkheid 
vanuit compartiment 4 indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij te lange ledigingstijden van de wadi’s). 

Figuur2 :principe aansluitingen.
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[Typ hier] 

1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de hydrologische aspecten voor het Definitief Ontwerp van de groenblauwe 
zone voor de locatie Van Puijenbroek beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende 
ontwikkeling de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden 
het voortraject en de uitgangspunten beschreven.  

1.1 Zuidrand Goirle 

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd 
geproduceerd, en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van 
Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats en is het Texperience-center, maar ook dit 
wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting 
Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP 
Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot 
woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide 
fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van 
Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel 
‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de 
‘groenblauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek, Thebe en Van Besouw 
tevens een onderdeel van de Zuidrand. In deze zone bevindt zich de Leij. Onderdeel van de 
plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting van deze zone. Het doel is om zowel de rode als 
groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo tot een integrale 
gebiedsontwikkeling te komen. Dit vormt een gedeelde verantwoordelijkheid. 

In figuur 1-1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen.  
De deellocatie Van Puijenbroek is met een rood kader aangegeven. De groenblauwe zone is groen 
gearceerd. 

Figuur 1-1: Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), globale ligging Van Puijenbroek is met rood 
   omkaderd.

Groen/blauwe zone

Goirle  
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1.2 Visie Zuidrand Goirle  

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 
opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen 
aandacht besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan 
integrale vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, 
en de omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 
2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten 
de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie 
Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. 

Figuur 1-2: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), globale ligging Van Puijenbroek is met  
          rood omkaderd.

1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met 
oog voor elkaar, aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen 
voor de deelgebieden.  

Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de planvorming 
ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een aantal zaken 
binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie) en voor de 
integrale uitwerking van de groenblauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen locaties ligt. 
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In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet 
bekend zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de 
plannen definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Plangebied Van Puijenbroek  

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk dienst 
voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan 
de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg en op termijn 
wil de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Ook de tuin van het bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan een 
groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een maximale 
woningcapaciteit gepland van 165 woningen. 

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Leij verlegd. Vervolgens wordt de omgeving ingericht als ruim opgezette woonwijk met 
een daarnaast gelegen natuurgebied. 

Op het terrein van Van Puijenbroek is volgens de visie ‘Zuidrand Goirle’ voorgenomen de 
ontwikkeling van de textielindustrie zichtbaar te maken. In het verlengde van het 
Transformatiekader is er in het stedenbouwkundig plan voor gekozen om de monumenten langs 
de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te renoveren en ook 
het huidige kantoorgebouw langs de Bergstraat te vernieuwen. 

1.5 Voortraject inrichtingsplan Groenblauwe Zone  

In 2017 is voor het project Zuidrand Goirle - deelproject groenblauw een inrichtingsplan 

opgesteld. De inrichting van de groenblauwe zone betreft de herinrichting van het beekdal, in 

afstemming op de inrichting van de Natte Natuurparel en noordelijk beoogd stedelijk gebied op 

het Moleneiland. Het inrichtingsplan vormt de basis voor de herbegrenzing van het Natuur 

Netwerk Brabant (NNB) en de manier waarop ook andere beschermde natuurwaarden zorgvuldig 

in de plannen worden geïntegreerd.  

In figuur 1-3, afkomstig uit het Inrichtingsplan Zuidrand Goirle (Antea Group, 2017), is de 
toekomstige inrichting van de herontwikkelde Zuidrand Goirle gevisualiseerd. De kaart geeft de 
nieuwe situatie aan van de gewenste stedelijke ontwikkelingen, de verlegde beek (Nieuwe Leij) 
en de ingerichte NNB-gebieden. 
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Figuur 1-3: Visuele inrichting Zuidrand Goirle. (Bron: Kruit&Kok Landschapsarchitecten en Antea Group,    
  2017.)

1.6 Aanpalende projecten 

De ontwikkeling van de groenblauwe zone is onderdeel van gebiedsontwikkeling Zuidrand Goirle.  
Onder Zuidrand Goirle vallen het ontwikkelingen van: Van Puijenbroek/ HaVeP, Van Besouw en 
Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis).  

Tussen de partijen en de gemeente Goirle zijn afspraken gemaakt om zowel de rode als 
groenblauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo tot een integrale 
gebiedsontwikkeling te komen (intentieovereenkomst, d.d. 24-3-2016). Op 22-7-2017 is een 
intentieovereenkomst gesloten tussen de partijen en waterschap De Dommel. 

Het naastgelegen natuurgebied, ten zuiden van de Nieuwe Leij ter hoogte van Het Vloed wordt 
vernat door het waterpeil hier te verhogen. Door het gemaal dat waarmee dit gebied 
onderbemalen wordt te verplaatsen, krijgt het gebied een hoger waterpeil en komt er geen 
nutriëntrijk agrarisch water meer in het gebied. Dit gebied watert in de toekomstige situatie 
onder de Molendijk door af op de nieuwe afwateringswatergang.    

1.7 Leeswijzer 

Dit rapport Hydrologie Zuidrand Goirle, DO Groenblauwe zone, beschrijft het 
waterhuishoudkundige ontwerp. In hoofdstuk 2 is de beschrijving van de huidige situatie van het 
plangebied opgenomen om een beeld te schetsen van het gebied. Hoofdstuk 3 geeft de 
uitgangspunten, wensen en eisen voor het opstellen van het ontwerp. Hoofdstuk 4 geeft een 
toelichting op de toekomstige inrichting van de groenblauwe zone, het definitieve ontwerp (DO). 
Door de herinrichting van het gebied treden er effecten op in de Nieuwe en Oude Leij en het 
omliggende beekdal. In hoofdstuk 5 zijn de effecten in relatie tot hydrologie beschreven. Tot slot 
sluit hoofdstuk 6 af met conclusies.  

Voor meer informatie over de hydrologische modellering wordt verwezen naar het rapport 
Toelichting op de hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe zone (Antea Group, 
d.d. 08-01-2019). 
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2 Huidige situatie 

2.1 Ligging plangebied 

Het plangebied, de groenblauwe zone, betreft het beekdal van de Nieuwe en Oude Leij grenzend 
aan de woningbouwlocatie Van Puijenbroek/HaVeP. Het plangebied is het traject tussen De 
Vloeder-Zuid en weg De Vosserijten. Figuur 2-1 toont met een rode ovaal de globale ligging van 
het plangebied.  

De herinrichting kan stroomafwaarts van de stuw en zandvang van De Vloeder-Zuid beginnen. Bij 
de brug in het Kerklaantje / Vosserijten eindigt het traject van de herinrichting. Waterschap De 
Dommel heeft aangegeven dat het deel benedenstrooms van het Kerklaantje reeds ingericht is 
en derhalve geen herinrichtsopgave heeft. 

Het gebied is in gebruik als agrarisch land of ingericht als natuur. De enige aanwezige verharding 
bestaat uit een landbouwweg in het verlengde van de Watermolenstraat. Ter plaatse van de 
Watermolenstraat en het Kerklaantje kruisen een weg en een pad de Nieuwe Leij door middel 
van bruggen. 

Figuur 2-1: Globale ligging plangebied beekherinrichting Zuidrand Goirle [bron: beheerregister       
waterschap De Dommel, 2018] 

2.2 Maaiveldhoogte 

De hoogte van het maaiveld aan de zuidrand van Goirle varieert sterk (zie figuur 2-2).  
De aan de noordzijde van het plangebied gelegen kern van Goirle ligt hoger, terwijl het aan de 
zuidzijde van het plangebied gelegen beekdal van de Nieuwe - en Oude Leij een stuk lager ligt. 

Nieuwe Leij 

Oude Leij 

‘t Vloed 

HaVeP 

Vloeder Zuid 

Stuw en zandvang 
Vloeder-Zuid 
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Aan de noordrand, tegen de kern van Goirle, varieert het maaiveld tussen circa NAP +15,3 m tot 
NAP +16,4 m. Richting het beekdal van de Leijen loopt het maaiveld sterk af naar circa 
NAP +12,9 m tot NAP +13,0 m, waarbij een duidelijke rand is te zien. Langs de Nieuwe Leij,  
ligt het maaiveld hoger door de aanwezigheid van een verhoogd onderhoudspad en een kade.  
Deze hebben een hoogte van circa NAP +13,5 tot NAP +14,0 m. De wegen in het gebied, die het 
beekdal kruisen, liggen op circa NAP +14,0 m en hoger. Het beekdal zelf heeft een hoogteligging 
tussen NAP + 12,3 m en NAP + 13,3 m. 

Figuur 2-2: Maaiveldhoogte [bron: AHN2] 

2.3 Bodemopbouw 

De bodem aan de zuidzijde van de Zuidrand Goirle in het beekdal van de Leijen wordt in de 
Wateratlas van de Provincie Noord-Brabant beschreven als beekdallandschap; matig voedselrijk 
en vochtig tot nat en aan de oostzijde als eerdgronden; voedselrijk en vochtig tot droog.  

De bodem bestaat uit een holocene deklaag bestaande zand met lokaal leem, klei en veen. De 
deklaag is van maaiveld (12 tot 16 m + NAP) tot ongeveer 10 m + NAP aanwezig. Daar onder zijn 
watervoerende pakketten aanwezig die bestaan uit de Formaties van Boxtel, Sterksel, Stramproy 
en Peize-Waalre. 

In Dinoloket zijn vier boringen beschikbaar in de omgeving van het plangebied. De boringen uit 
Dinoloket zijn in figuur 2-3 weergegeven en de locaties van de boringen in figuur 2-4. 

De bodem bestaat tot circa 1,5 m beneden maaiveld uit zeer fijn zwak siltig tot matig fijn matig 
siltig zand (bron: Dinoloket, boring Boring B50F1406). Hieronder is een leemlaag aangetroffen 
met een dikte van 0,5 m. Van 2,0 m beneden maaiveld tot circa 9,5 m beneden maaiveld bestaat 
de bodem uit matig grof matig grindig tot uiterst grof zwak grindig zand. Onder deze zandlaag 
bevindt zich tot de maximaal geboorde diepte van 10 m beneden maaiveld een kleilaag. 
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De bodem, ter hoogte van de Watermolenstraat en de Molendijk (Boringen B50F0921 en 
B50F0158) bestaat tot circa 1,8 m beneden maaiveld uit matig fijn matig siltig zand. Hieronder is 
lokaal een kleilaagje aangetroffen met een dikte van 0,4 m. Van 2,2 m beneden maaiveld tot circa 
11,0 m beneden maaiveld bestaat de bodem uit matig fijn tot uiterst grof sterk grindig zand.  
Onder deze zandlaag bevindt zich tot een diepte van 19 m beneden maaiveld een kleilaag met 
van 18,2 tot 18,6 m beneden maaiveld een veenlaagje. De diepere bodemopbouw van B50F0158 
is hier niet beschreven. 

B50F0158 B50F0924 B50F0921 B50F1406 

Figuur 2-3: Boorprofielen in de omgeving van het plangebied [bron: Dinoloket, TNO]  
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Figuur 2-4: Locaties boringen en peilbuizen [bron: Dinoloket, TNO]  

2.4 Grondwater 

In de omgeving van het plangebied zijn grondwaterstanden gemeten (Dinoloket van TNO). 
Daarnaast is één peilbuis van waterschap De Dommel aanwezig (B50F0158, zie figuur 2-4).  
Deze peilbuis staat nabij de Watermolenstraat, direct naast de Nieuwe Leij. De peilbuisgegevens 
zijn opgenomen in figuur 2-5. Vanwege de ligging nabij de Nieuwe Leij worden de 
grondwaterstanden (sterk) beïnvloed door de waterstanden van de Nieuwe Leij. Deze peilbuis 
(B50F0158) heeft een filter van 6 tot 8 m beneden maaiveld in het eerste watervoerend pakket, 
het maaiveld nabij de peilbuis ligt op circa NAP +14,4 m. Vanaf 2014 fluctueerde de 
grondwaterstand tussen NAP +10,8 m en NAP +13,3 m. Ten opzichte van maaiveld ter plaatse van 
de peilbuis fluctueerde de grondwaterstand tussen 1,1 m en 3,6 m. De metingen sinds eind 2015 
kunnen niet worden verklaard en de snelle fluctuatie wijzen op meetfouten. De meetwaarden 
vanaf oktober 2015 worden daarom als niet betrouwbaar beschouwd en buiten beschouwing 
gelaten. 

Boringen 
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Figuur 2-5: Peilbuis B50F0158 [bron: Dinoloket, TNO] 

Peilbuis B50F1462 (figuur 2-6) staat ten zuiden van de Bergstraat/Poppelseweg, ten zuiden van 
het plangebied en direct naast de Nieuwe Leij. Vanwege de ligging nabij de Nieuwe Leij worden 
de grondwaterstanden (sterk) beïnvloed door de waterstanden van de Nieuwe Leij. 

Figuur 2-6: Peilbuis B50F1462 [bron: Dinoloket, TNO] 

Deze peilbuis heeft een filter van 2,89 m tot 3,89 m beneden maaiveld (in het eerste 
watervoerend pakket), het maaiveld nabij de peilbuis ligt op circa NAP +13,5 m. Vanaf 2014 
fluctueerde de grondwaterstand tussen NAP +12,5 m en NAP +13,7 m. Ten opzichte van maaiveld 
ter plaatse van de peilbuis fluctueerde de grondwaterstand tussen 1,0 m onder maaiveld tot 0,25 
m boven maaiveld. De waarde boven maaiveld is gemeten op 11 januari 2015. 
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Op de kaart van waterschap De Dommel met de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en 
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) zijn voor het stedelijk gebied van Goirle geen 
gegevens opgenomen. De onbebouwde delen aan de zuidzijde van de Zuidrand in het beekdal 
hebben over het algemeen een GLG van circa 80 tot 100 cm beneden maaiveld.  
De laagste delen van het beekdal hebben een vrij ondiepe GLG van circa 60 tot 80 cm beneden 
maaiveld. 

De onbebouwde delen aan de zuidzijde van de Zuidrand in het beekdal hebben over het 
algemeen een GHG van circa 20 tot 40 cm beneden maaiveld. De laagste delen van het beekdal 
hebben een GHG van 20 cm beneden maaiveld tot maaiveld. 

Lokale metingen 
In het plangebied zijn vier peilbuizen geplaatst met een freatisch filter om de ondiepe 
grondwaterstand waar te nemen, waarbij peilbuizen 1 en 2 een filter hebben van ongeveer  
2 tot 3 m-mv en peilbuizen 3 en 4 van 2,5 tot 3,5 m-mv. Deze hebben enerzijds tot doel de 
situatie voor herinrichting beter in beeld te brengen en anderzijds om het effect van de 
ontwikkeling te monitoren. De locaties van de peilbuizen zijn weergegeven in figuur 2-4 en de 
grafiek met de metingen is in figuur 2-7 weergegeven. 

De peilbuizen geven twee patronen weer, namelijk: peilbuizen 1 en 4 liggen beide op korte 
afstand van de Nieuwe Leij en tonen hetzelfde verloop. Peilbuizen 2 en 3 liggen op grotere 
afstand van de Nieuwe Leij en hebben een vergelijkbaar verloop, waarin pieken sterker zichtbaar 
zijn. Bij de peilbuizen dichter bij de beek worden de pieken door neerslag sneller uitgedempt 
doordat de beek een drainerende werking heeft op het grondwater. De peilbuizen in het gebied 
en die in Dinoloket zijn niet gelijktijdig waargenomen, waardoor het niet mogelijk is de 
meetgegevens één op één met elkaar te vergelijken. Wel is te zien dat de gemeten 
grondwaterstanden vergelijkbare hoogtes en dynamiek hebben. 

Figuur 2-7: Waarnemingen lokale peilbuizen Zuidrand Goirle 
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2.5 Oppervlaktewater 

Figuur 2-8 toont het watersysteem met daarop de ligging van de Nieuwe - en Oude Leij.  
Volgens de Legger van waterschap De Dommel hebben beiden beken een A-status. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud aan A-watergangen.  
De watergangen in het landelijke gebied verzorgen de ontwatering van de aanliggende 
landbouwgronden. Deze watergangen hebben een B-status, wat inhoudt dat deze door de 
aanliggende perceeleigenaren worden onderhouden. Het bovenstroomse pand van de Nieuwe 
Leij wordt gestuwd door de klepstuw NL-st4/De Vloeder-Zuid. De Oude Leij wordt gestuwd door 
schuifstuw NL21-st1. 

Figuur 2-8: Ligging Nieuwe en Oude Leij [bron: Beheerregister Waterschap De Dommel] 

Nieuwe Leij 
Via de Nieuwe Leij watert het gehele (landelijke) gebied gelegen ten zuidwesten van Goirle af.  
Bij extreem hoge afvoeren, die minder dan eens in de 10 jaar voorkomen, treedt de Nieuwe Leij 
buiten haar oevers, waardoor de lager gelegen delen langs de beek overstromen. Om overlast 
tegen te gaan zijn reeds diverse maatregelen genomen, zoals de realisatie van extra waterberging 
(De Vloeder-Zuid en Beeksedijk/De Vosserijten). Aan de zuidwestzijde van het plangebied, 
stroomopwaarts van het plangebied, is in de Nieuwe Leij de stuw De Vloeder-Zuid aanwezig  
(met een doorstroombreedte 4 m, stuwpeil zomer NAP +12,88 m, stuwpeil winter NAP +12,80 m) 
waarmee het peil in de Nieuwe Leij gereguleerd wordt. Deze stuw is voorzien van een vispassage. 
De stuw wordt aangestuurd om het streefpeil te handhaven. De inzet van de waterberging De 
Vloeder-Zuid wordt gereguleerd op basis van de maximum afvoer in de Nieuwe Leij.  
Tabel 2-1 toont de maatgevende waterstanden voor de Nieuwe Leij, volgend uit het Sobek-model 
dat is gevalideerd op basis van meetdata. 

Tabel 2-1: Maatgevende waterstanden en debieten [bron: Sobek-model Antea Group, 2018] 

Watergang 
NL-44 

BBB Saelde 
gemengd stelsel

BBB 
Poppelseweg 

gemengd stelsel

Nieuwe Leij 

Oude Leij 

‘t Vloed 

HaVeP 

Uitstroom 
regenwaterstelsel 

Uitstroom 
regenwaterstelsel 

Uitstroom 
regenwaterstelsel 

Stuw 
Vloeder-Zuid
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Locatie zomer winter 1x/jaar 1x/10 jaar 1x/100 
jaar 

Waterstand [m+NAP] 

Bovenstrooms van stuw 12,88 12,88 13,48 14,40 14,40 

Nabij riooloverstort Poppelseweg 12,25 12,61 13,42 13,98 14,15 

Ter hoogte van HaVep terrein 12,24 12,57 13,35 13,89 14,07 

Burg De Vosserijten 11,76 12,16 13,04 13,61 13,69 

Debiet [m³/s] 

Bovenstrooms van stuw 0,27 1,71 6,89 14,52 20,84 

Nabij riooloverstort Poppelseweg 0,27 1,71 6,89 * * 

Ter hoogte van HaVep terrein 0,28 1,71 6,89 * * 

Burg De Vosserijten 0,28 1,71 6,88 14,32 20,95 

5 (Oude Leij) 0,00 0,00 0,00 0,43 0,52 

Overstort na stuw Goirle 0,00 0,00 0,24 0,41 0,61 

Overstort Watermolenstraat 0,00 0,00 0,05 0,09 0,13 

*) De afvoer is niet bepaald omdat de afvoer hier deels over maaiveld stroomt. 

Figuur 2-9: Nieuwe Leij ter hoogte van de brug Watermolenstraat, richting het westen [bron: foto 
veldbezoek,  d.d. 29 maart 2018] 

Oude Leij 
Via de Oude Leij watert voornamelijk het landelijk gebied, gelegen ten zuidoosten van Goirle, af. 
Diverse watergangen met de status B-water en één met de status A-water, wateren af op de 
Oude Leij. De Oude Leij heeft in de huidige situatie steile oevers (zie figuur 2-10). Ter hoogte van 
de Goirlesedijk is in de Oude Leij een schuif (doorstroombreedte 1,3 m) aanwezig, waarmee de 
bovenstrooms gelegen waterberging (Beeksedijk/Vosreyt) afgesloten kan worden.
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Figuur 2-10: Oude Leij gezien vanaf het Kerklaantje naar het westen 

Overige watergangen 
Aan de westzijde van het plangebied ten westen van de Vloeidijk ligt A-water NL-44,  
zie figuur 2-8. Op dit A-water zit een uitstroom vanuit het regenwaterstelsel van bedrijventerrein 
Tijvoort Noord.  

2.6 Waterkeringen 

Op diverse locaties langs de Nieuwe Leij is een waterkering aanwezig met de status ‘overig’.  
Deze waterkeringen bescherming de (lage) gronden gelegen rondom de Nieuwe Leij tegen 
inundatie vanuit de Nieuwe Leij, zie figuur 2-11. De oostelijke kades vormen de kades rond het 
gestuurde waterbergingsgebied Beeksedijk. 

Figuur 2-11: Keringen en kades omgeving plangebied Van Puijenbroek [Watertoetsviewer  
   waterschap De Dommel] 
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2.7 Hemel- en vuilwaterafvoer 

In de kern van Goirle is deels een gescheiden rioolstelsel aanwezig. Het vuilwaterstelsel van de 
kern van Goirle behoort tot het hoofdbemalingsgebied Centrum-Laag, dat onder vrij verval 
afvoert naar rioolgemaal Beeksedijk. Dit rioolgemaal pompt het water met een 
maximumcapaciteit van 1.630 m3/uur naar de RWZI Biest-Houtakker.  
Bij hevige regen vult het rioolstelsel zich en kan dan overstorten naar de Nieuwe Leij.  
De locaties van de riooloverstorten, die vanuit het vuilwaterstelsel lozen, zijn weergegeven in 
figuur 2-7. Het betreft de overstort vanaf het bergbezinkbasin (BBB) aan de Poppelseweg en de 
overstort vanaf BBB Saelde. 

Het regenwaterstelsel van het centrumgebied van Goirle heeft uitlaten ter hoogte van de 
Watermolenstraat, net bovenstrooms van het Kerklaantje, bij de Beeksedijk en op de A-
watergang NL-44. 

Overige leidingen 
Benedenstrooms van de stuw De Vloeder-Zuid is een gasleiding aanwezig (figuur 2-12), die de 
Nieuwe Leij kruist. De leiding wordt voor de herinrichting van de beek niet verplaatst en er 
mogen geen werkzaamheden binnen de beschermingszone van 5 m van de leiding worden 
uitgevoerd. De herinrichting van de Nieuwe Leij begint daarom buiten de beschermingszone.  
De diepteligging van de leiding is niet bekend. 

Figuur 2-12: Indicatieve ligging van de gasleiding [Bron: Ruimtelijke plannen.nl] 
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3 Kaders en randvoorwaarden 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de kaders en randvoorwaarden voor het ontwerp van 
de Groenblauwe zone. De randvoorwaarden volgen uit de Visie Zuidrand Goirle, de watertoets en 
inhoudelijke bilaterale overleggen met waterschap De Dommel en gemeente Goirle. 

3.1 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons een integrale visie opgesteld, de ‘Visie Zuidrand Goirle,  
Tussen de Kerkstraat-Bergstraat en de Nieuwe Leij’. In dit document is een integrale visie 
uitgewerkt voor een integrale gebiedsontwikkeling van zuidrand Goirle, zie figuur 3-1.  
De visie is op 15 december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle met een aantal 
aandachtspunten: de uitwerking van de integrale biodiversiteit, groenblauwe zone en het 
behoud van cultuurhistorische waarden in het gebied. 

Bij de totstandkoming van de visie werkten de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. 
Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben 
een bijdrage geleverd aan de visie. Op basis van de visie is door Kuiper Compagnons een 
stedenbouwkundig plan opgesteld. 

Figuur 3-1: Waterkaart Visie Zuidrand Goirle [bron: Visie Zuidrand Goirle, Kuipercompagnons] 

De groenblauwe opgave voor het plangebied betreft een verlegging en herinrichting van de 
Oude – en Nieuwe Leij om daarmee beter te kunnen aan te sluiten op de gewenste 
grondwaterdynamiek voor droge - en natte perioden. Daarbij wordt zoals gezegd gelijktijdig meer 
ruimte gemaakt voor ecologie en het behalen van de doelen van de KaderRichtlijnWater (KRW), 
zoals het mogelijk maken van vismigratie door voldoende waterdiepte. Het plan mag verder niet 
leiden tot een verslechtering van de waterhuishouding in de omgeving van het plangebied.  
In paragraaf 3.3 zijn de wensen en eisen om de ecologische waarden te verbeteren nader 
benoemd. 
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3.2 Waterbergingsgebieden 

Grote delen aan de zuidzijde van de Zuidrand zijn aangewezen als regionaal 
waterbergingsgebied, zie de donkerblauwe gebieden in figuur 3-2. Daarnaast zijn delen van de 
Zuidrand aangewezen als reserveringsgebied waterberging, zie de lichtblauwe gebieden in  
figuur 3-2. Ten westen van de Zuidrand bevindt zich de gestuurde waterberging De Vloeder-Zuid 
en ten oosten de gestuurde waterberging Beeksedijk, zie de oranje gebieden in figuur 3-2.  
Deze waterbergingsgebieden worden ingezet om wateroverlast uit het regionale watersysteem 
tegen te gaan. 

Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant hebben in de Verordening Ruimte 2018 
de begrenzing van het waterbergingsgebied en het reserveringsgebied vastgesteld, zoals 
weergegeven in figuur 3-2. Voor zowel de Verordening Ruimte als het voorliggende plan is het 
model geactualiseerd voordat de toetsing is uitgevoerd. Om de exacte begrenzing van de 
gebieden te bepalen, is het hoogwaterpeil gerelateerd aan het maaiveld om zo een exact beeld 
te krijgen van het actuele waterbergingsgebied.  

Figuur 3-2: Waterberging omgeving plangebied Van Puijenbroek [Watertoetsviewer   
  waterschap De Dommel] 

De Verordening Ruimte 2018 bevat voor specifieke onderdelen wijzigingen ten opzichte van de 
Verordening Ruimte 2014. Voor het onderdeel Natuur en Landschap geldt het beleid uit de 
Verordening Ruimte 2014 . Het plangebied is in de Verordening Ruimte 2014 aangeduid als 
gelegen in een gebied met een Groenblauwe mantel, Ecologische hoofdstructuur en Behoud en 
herstel watersysteem.  

De zone 25 meter rondom de watergang heeft de aanduiding Behoud en herstel watersysteem. 
Hier gelden ruimtelijke beperkingen aan activiteiten die het realiseren van watersysteemherstel 
belemmeren en hebben tot doel het tegengaan van (nieuw) ruimtebeslag en bebouwing.  



Rapport Hydrologie Zuidrand Goirle 
DO Groenblauwe zone 
projectnummer 420418.02 
25 januari 2019 revisie 0.0 
VP Grondexploitatie BV 

Blad 17 van 45

De Groenblauwe mantel vormt het gebied tussen enerzijds het kerngebied groenblauw en het 
agrarisch gebied, alsook het stedelijk gebied. De ‘groenblauwe mantel’ bestaat overwegend uit 
grondgebonden agrarisch gebied, met belangrijke nevenfuncties voor natuur, water en  
(niet-bezoekersintensieve) recreatie. 

De groenblauwe zone is deels aangewezen als attentiegebied en deels als beschermd gebied 
waterhuishouding, zie figuur 3-3. Voor de beschermde gebieden en attentiegebieden wordt een 
beschermingsbeleid gevoerd, waarbij uitgegaan wordt van een ecologische/hydrologische plus. 

Figuur 3-3: Kaart beschermde gebieden [waterschap De Dommel, 2018] 

3.3 Waterhuishoudkundig kader 

Waterschap De Dommel heeft in januari 2016 het Waterbeheerplan 2016-2020 ‘Waardevol 
Water’ vastgesteld, waarin de activiteiten en doelstellingen van het waterschap zijn opgenomen. 
Het waterschap heeft geprioriteerd wat zij de komende jaren doen aan droge voeten en schoon, 
voldoende, natuurlijk en mooi water. Speciale aandacht heeft voldoende water voor landbouw 
en natuur, wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied, het sluiten van kringlopen, 
verwijderen van ongewenste stoffen, zoals medicijnen en het vergroten van het waterbewustzijn. 

Waterkwaliteit 
Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”. Bij de inrichting, bouwen 
en beheer dienen zo min mogelijk vervuilende stoffen te worden toegevoegd aan de bodem en 
het grond- en oppervlaktewatersysteem. Conform de waterkwaliteitstrits: 1. schoonhouden  
2. scheiden 3. zuiveren, dienen de mogelijkheden voor bronmaatregelen (schoonhouden) te 
worden onderzocht.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgvuldige materiaalkeuze (pakket duurzaam bouwen), geen 
blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen, zoals zink, koper en lood aan hemelwater en een 
verantwoord beheer van de openbare ruimte (weg- en groenbeheer). 
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Ecologie 
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ligt er een opgave voor zowel de Nieuwe Leij als 
de Oude Leij. Dit betreffen sleutelfactoren als beschaduwing, stroomsnelheid en waterkwaliteit 
Het behalen van deze ecologische doelen is afhankelijk van een aantal sleutelfactoren, 
zoals beschaduwing en stroomsnelheid. Waterschap De Dommel heeft voor de belangrijkste 
sleutelfactoren de minimale eisen gesteld in relatie tot de KRW, zie tabel 3-1. De Nieuwe Leij is 
geclassificeerd als KRW waterlichaam type R5, GEP verweven, een permanent stromende beek. 
De Oude Leij is geclassificeerd KRW waterlichaam M1a, sloot, landelijk. 

Tabel 3-1: Sleutelfactoren hydrologische eisen 

Sleutelfactor Eenheid Nieuwe Leij Oude Leij 

Gemiddelde stroomsnelheid  
in de zomer (jul-sep)

cm/s ≥14 n.v.t.

Peilregime - Vast peil of 
variabel gestuurd

Vast peil of 
variabel gestuurd

Profieltype conform 
Handreiking Ontwikkelen 
Waterlopen (HOW)

- Accoladeprofiel of 
brede 2e fase 

Flauwe oever, 
plasdraszone

Debietfluctuaties  
(piekafvoer/voorjaarsafvoer)

factor ≤6 ≤4

Beschaduwing  
(KRW-maatlat)

% opp. 
bovenaanzicht

20-40* ≤20

Beheer en onderhoud 
(maaipercentage/intensiteit)

% maaien van 
natte profiel

50-75 ≤50

Debietfluctuatie verhouding tussen 
voorjaarsafvoer en 
jaarlijkse 
afvoerpiek

6

*) In de Nieuwe Leij is een geschikt biotoop van de Bosbeekjuffer aanwezig.  
   Voor de beschaduwing t.b.v. de bosbeekjuffer geldt dat dat de Nieuwe Leij over een lengte  
   van minimaal 75 meter aangewezen beschaduwd moet zijn. 

Naast de bovenstaande eisen vanuit de KRW is het ook nog gewenst in de Nieuwe Leij een zo 
groot mogelijk deel van het jaar voldoende waterdiepte te realiseren voor vismigratie.  
Een waterdiepte van 0,3 m bij de zomerafvoer is voor de meeste vissoorten voldoende om te 
kunnen migreren. 

Waterhuishouding 
De ontwikkelingen in de groenblauwe zone mogen niet leiden tot nadelige gevolgen voor de 
omgeving, waardoor in de omgeving van het plangebied verdroging of wateroverlast kan 
optreden. 
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Uitgangspunt van de herinrichting is dat stroomopwaarts en stroomafwaarts de waterpeilen niet 
meer dan marginaal mogen wijzigen, aangezien (negatieve) effecten buiten het plangebied 
ongewenst zijn.  

Ontwateringsnormen en toekomstige terreinhoogte 
Voor nieuwbouw en herontwikkeling worden de ontwateringsdiepten uit tabel 3-2 geadviseerd.  
De ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsplicht. De gemeente kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden op particulier 
terrein. De gemeente heeft wel de verantwoordelijk om doelmatig voldoende 
ontwateringsdiepte te realiseren op het openbaar terrein.  
Door in nieuwbouwsituaties (extra) hoge ontwateringseisen te hanteren wordt het risico op 
grondwateroverlast verder beperkt. In figuur 3-4 staat de ontwateringsdiepte schematisch 
weergegeven.  

Figuur 3-4: Schematische weergave ontwateringsdiepte. 

Tabel 3-2: Geadviseerde minimale ontwateringsdiepten bij nieuwbouw. 

Functie Ontwateringsdiepte 

(m, t.o.v. gemiddeld hoogste grondwaterstand) 

Woningen met kruipruimte* 0,7 

Tuinen/groenvoorzieningen* 0,5 

Secundaire wegen en woonstraten ** 0,7 

Hoofdwegen en spoorwegen 1,0 

* t.o.v. onderkant vloer ; ** t.o.v. de kruin van de weg; ten minste 0,6 m drooglegging bij een maatgevende 
afvoer’ 

Voor de gronden met de functie natte natuurparel/EHS/NNB is het uitgangspunt dat het 
toekomstige grond- en oppervlaktewatersysteem en de inrichting en het beheer past bij de 
natuurdoeltypen die de provincie hiervoor heeft vastgesteld in het natuurbeheerplan.  
In het plangebied zijn vier grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen onderscheiden.  Deze zijn 
tezamen met de gewenste grondwaterdynamiek opgenomen in tabel 3-3. 
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Tabel 3-3: Natuurdoeltypen en gewenste grondwaterdynamiek 

Natuurdoeltype Gewenste dynamiek 

Nat ruigteveld Ondiepe grondwaterstanden tussen 0 en 0,3 m 
–mv. 

Poelen Een GHG die varieert tussen 0,2 en 0,4 m –mv 
en de GLG tussen 1,0 en 1,2 m -mv. Wanneer de 
poelen een bodem krijgen op 1,2 m-mv vallen 
deze over het algemeen af en toe droog. Dit is 
bevorderlijk om visstand in de poelen tegen te 
gaan, die een bedreiging zijn voor de amfibieën. 

Kruiden- en faunarijk grasland De natuurlijke variatie binnen het type, en 
daarmee de biodiversiteit, is gebaat bij het 
creëren van gradiënten loodrecht op de beek. 
Ondiepe grondwaterstanden tussen 0,2 en 0,4 
m –mv bij de GVG. 

Loofbos Beuken-Eikenbos heeft een gewenste GVG van 
0,4 tot 0,6 m-mv. 

Vochtig hooiland Ondiepe grondwaterstanden tussen 0 en 
0,4 m –mv. 

3.4 Watercompensatie 

De ontwikkelingen in de groenblauwe zone mogen niet leiden tot nadelige gevolgen voor de 
omgeving, waardoor in de omgeving van het plangebied verdroging of wateroverlast kan 
optreden. Voor eventuele te dempen watergangen in het plangebied geldt dat de afwatering in 
het gebied niet mag verslechten en het verlies aan wateroppervlak één op één gecompenseerd 
moet worden door nieuw wateroppervlak. 

Wanneer de afname van het waterbergingsgebied wordt gecompenseerd door binnen het 
plangebied voldoende nieuwe waterberging te graven, is het verhogen van het maaiveld met een 
vergunning toegestaan. Er is voldoende waterberging aanwezig wanneer er zowel bovenstrooms 
als benedenstrooms geen toename van water op maaiveld is bij extreme afvoeren en de 
hoeveelheid waterberging in de waterbergingsgebieden De Vloeder-Zuid en Beeksedijk niet 
afnemen.  

3.5 Keur 

Het project moet wat betreft de inrichting van het watersysteem voldoen aan de regels en het 
beleid vanuit de Keur, zoals is te vinden via de website brabantkeur.nl. 
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3.6 Aanvullende randvoorwaarden water vanuit werksessie 

Door waterschap De Dommel en de gemeente Goirle is in de werksessie van, d.d. 11-7-2017,  
een aantal aandachtspunten, wensen en vrijheden naar voren gekomen, die in deze paragraaf 
per thema benoemd zijn. 

Inrichting Nieuwe Leij 

 Vanuit de deelnemers van de werksessie is de wens benoemd om de beek te laten 
meanderen. Door de hydroloog van het waterschap is aangegeven dat een lichte mate 
van meandering zeker mogelijk is. Een grote mate van meandering is niet wenselijk 
vanwege de eis van de KRW om een hogere stroomsnelheid te behalen. In het ontwerp 
moet gezocht worden naar een optimum tussen meandering en stroomsnelheid; 

 De bodemligging van de Nieuwe Leij varieert in de huidige situatie, waardoor er geen 
gelijkmatig verhang is. Het waterschap heeft aangegeven dat de bodem net 
benedenstrooms van De Vloeder-Zuid opgehoogd mag worden tot het laagste niveau 
van de stuw en dan geleidelijk af mag lopen naar de brug bij Beeksedijk; 

 Het door het waterschap gewenste profiel van de Nieuwe Leij heeft een zomerbakje, 
een flauwe talud aan de zuidzijde en een wat minder flauwe talud aan de noordzijde. 
Het zomerbed komt niet strak langs de noordoever te liggen, maar meandert binnen het 
winterbed. Dit is weergegeven in figuur 3-5. Hierbij is de wens om het talud te variëren 
tussen 1 op 7 en 1 op 10 aan de zuidzijde; 

Figuur 3-5: Meandering zomerbed binnen winterbed 

 Het samenvoegen van de Nieuwe - en Oude Leij is niet wenselijk omdat de insnijding van 
de Nieuwe Leij veel groter is dan de Oude Leij. Een diepere insnijding is niet wenselijk 
omdat dit verdrogend werkt. Een ondiepere beek heeft mogelijk onvoldoende berging 
en wordt beperkt door de brug onder de Beeksedijk, die gehandhaafd blijft; 

 De landbouwkundige afvoer, die nu door de Oude Leij afgevoerd wordt, moet 
gewaarborgd worden. Omdat de wens is de natuurlijke zone te vernatten, kan de 
landbouwkundige afvoer ten zuiden van het gebied via een nieuwe watergang of 
greppel worden afgevoerd naar het deel van de Oude Leij ten oosten van de weg 
Beeksedijk. De Oude Leij kan dan verlanden. Bijkomend voordeel is dat het agrarische 
water niet langer in de natuurlijke zone terecht komt; 

 Bij de herinrichting van het gebied rondom de Oude Leij moet voorkomen worden dat er 
eerder en meer water van de Nieuwe Leij naar de Oude Leij en bergingsgebied 
Beeksedijk stroomt dan in de huidige situatie.  

insteek winterbed Nieuwe Leij 

insteek zomerbed 

talud 1 op 7 
talud 1 op 10 

talud 1 op 2 

talud 1 op 3 
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Hierdoor zou bergingsgebied Beeksedijk te vroeg gevuld kunnen worden, waardoor de 
benodigde capaciteit niet beschikbaar is ten tijde van piekafvoeren. 

Onderhoud 
De Nieuwe Leij wordt in de huidige situatie door het waterschap onderhouden vanaf de 
aanliggende percelen. Op het traject van De Vloeder-Zuid tot en met de Beeksedijk wordt 75% 
van de bodem in de periode juni/juli gemaaid en wordt het volledige profiel in het najaar 
(september/oktober) onderhouden. Benedenstrooms van Beeksedijk vindt regulier onderhoud 
plaats. De Nieuwe Leij wordt bij hoogwater in het voorjaar eerder onderhouden (mei/juni) en in 
het najaar nogmaals om wateroverlast te voorkomen. 

De Oude Leij wordt tweejaarlijks onderhouden in de periode juni/juli en in september/oktober 
vanaf de aanliggende percelen. Hierbij wordt het volledige profiel onderhouden. 

Het watersysteem moet goed te beheren en te onderhouden zijn: 

 Bij een watergang met een bovenbreedte van 6 m – 9 m kan volstaan worden met een 
obstakelvrije zone van 5 m aan één zijde. 9 m betreft de maximale reikwijdte van 
onderhoudsmaterieel.; 

 Bij bredere watergangen (> 9 meter) moet aan twee kanten een obstakelvrije zone 
worden aangehouden. Hierbij is het toegestaan om aan één zijde een onderhoudspad 
en aan de andere zijde een bereikbaarheidspad te realiseren op het talud van de 
watergang. Dit bereikbaarheidspad wordt vrij gehouden van obstakels, zoals bomen, 
maar wordt in tegenstelling tot het onderhoudspad niet intensief gemaaid; 

 Bij een regulier beekprofiel wordt het onderhoud vanaf de obstakelvrije zone van 5 m op 
de insteek van de watergang gedaan. Voor deze inrichting geeft het waterschap aan dat 
het onderhoud ook vanaf het flauwe talud gedaan kan worden, waarbij dit als 
onderhoudszone gedefinieerd wordt. Hierbij mag het talud niet steiler zijn dan 1 op 7; 

 Het waterschap heeft de wens het onderhoud te extensiveren (ecologisch beheer). 
Hierdoor is er in de zomer meer begroeiing aanwezig in het zomerbed dan in de huidige 
situatie. Hier moet bij het ontwerp van het beekprofiel rekening mee gehouden worden. 
Om voldoende afvoercapaciteit te realiseren moet het zomerbed bij een begroeide beek 
groter zijn dan bij dezelfde afvoerstroomcapaciteit bij een onbegroeide beek. Ook op 
het winterbed wordt het onderhoud geëxtensiveerd, waardoor zowel in de zomer als in 
de winter meer begroeiing aanwezig is.  

 Het waterschap heeft aangegeven dat bij regulier onderhoud alleen (een deel van) de 
bodem en het aanliggende talud gemaaid hoeft te worden en niet de oevers; 

 Het onderhoudspad moet een minimale drooglegging van 0,5 m hebben bij de 
gemiddelde winterafvoer; 

 Het waterschap wil de bomen in het gebied bij voorkeur gaandeweg laten ontwikkelen 
in plaats van deze aan te planten. Hierbij zijn bomen her en der in het winterbed 
toegestaan; 

 Benedenstrooms van het projectgebied moet ook een tijdelijke zandvang worden 
gecreëerd om het zand dat tijdens en na de aanleg vrijkomt af te vangen. 

Kades 

 Tussen De Vloeder-Zuid en de Molendijk wordt de Nieuwe Leij naar het noorden 
verplaatst. Hier ligt de beek in de huidige situatie tussen twee kades in het beheer van 
het waterschap met de status ‘overige kade’. Het waterschap heeft aangegeven dat de 
kade aan de noordzijde niet teruggebracht hoeft te worden omdat het gebied bij De 
Vloeder-Zuid af en toe mag inunderen en het gebied ten noorden hiervan een 
aanzienlijk hoger maaiveld heeft, waardoor het niet zal inunderen.  
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De kade aan de zuidzijde ligt op NAP +14,02 m en hoeft wat het waterschap betreft niet 
behouden te blijven. Het verwijderen van de kade heeft tot gevolg dat het agrarisch 
gebied ten zuiden hiervan bij hoge afvoeren inundeert. Deze gronden behoren niet tot 
het plangebied, waardoor inundatie niet gewenst is. Daarom is ervoor gekozen dat de 
kade op hoogte blijft ter bescherming van het agrarisch gebied ten zuiden hiervan; 

 Langs de Nieuwe Leij is in de huidige situatie een kade aanwezig tussen de Molendijk en 
de Beeksedijk. Hierdoor stroomt er onder normale omstandigheden geen water van de 
Nieuwe Leij naar de Oude Leij. Bij extreme afvoeren (T10/T100) gebeurt dit in beperkte 
mate. In de toekomstige situatie is deze kade niet meer aanwezig. Er mag in de 
toekomstige situatie niet meer water van de Nieuwe Leij naar de Oude Leij stromen 
omdat bergingsgebied Vosserijten/Beeksedijk dan al gevuld is en niet meer optimaal 
ingezet kan worden.  
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4 Toekomstige inrichting 

In dit hoofdstuk is de toekomstige inrichting van de groenblauwe zone met de Nieuwe en  
Oude Leij beschreven, het Definitief Ontwerp (DO). In bijlage 1 is de tekening van het  
Definitief Ontwerp opgenomen.  

Figuur 4-1 toont een indicatief beeld van het Definitief Ontwerp. Om de Nieuwe Leij (N) een 
natuurlijkere uitstraling te geven, wordt de Nieuwe Leij in het traject van klepstuw De Vloeder-
Zuid en De Vosserijten verlegd. De Nieuwe Leij krijgt drie grote bochten om meandering te 
realiseren en het zomerbed krijgt micromeandering. De afwaterende functie van het 
bovenstroomse traject van de Oude Leij komt te vervallen door de aanleg van een 
afwateringswatergang (A).  

Hierdoor mag de Oude Leij bovenstrooms van de weg Vosserijten verlanden (V). Ten zuiden van 
de huidige Oude Leij wordt maximaal 0,4 m van het maaiveld afgegraven en komen de B-
watergangen te vervallen. Daardoor sluiten de ontwateringsdiepten beter aan op gewenste 
grondwaterstanden voor fauna- en kruidenrijk grasland. De vrijkomende grond wordt 
grotendeels gebruikt voor het realiseren van woningbouwlocatie Van Puijenbroek. Daarnaast 
worden in het gebied meerdere poelen (P) en mogelijk beplanting gerealiseerd. De waterkerende 
kade (K) aan de zuidzijde van Het Vloed blijft behouden. De maaiveldverhoging en -verlaging  zijn 
in figuur 4-6 apart weergegeven. 

Figuur 4-1: Indicatief beeld van het Definitief Ontwerp van de groenblauwe zone  

In de volgende paragraven worden de onderdelen van het Definitief Ontwerp nader toegelicht.  

4.1 Herinrichten Nieuwe Leij 

Zoals hierboven is beschreven wordt de Nieuwe Leij verlegd. De beek op het traject De Vloeder-
Zuid-Molendijk naar het noorden verlegd en op het traject Molendijk-Beeksedijk naar het zuiden. 
In figuur 4-2 is de ligging ten opzichte van de huidige situatie weergegeven. Ook is de nieuwe 
afwateringswatergang aan de zuidzijde van het plangebied weergegeven. De Nieuwe Leij krijgt 
drie grote bochten om meandering te realiseren en het zomerbed krijgt micromeandering,  
zoals is weergegeven in figuur 4-1, 4-2 en in het Definitief Ontwerp. 
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Het Definitief Ontwerp voorziet in een smal doorstroomprofiel om bij lage afvoeren (zomer) te 
kunnen voorzien in de benodigde stroomsnelheden voor de KRW-doelstellingen.  
Naast het smalle doorstroomprofiel ligt een eenzijdig zeer flauwe oever, om veel water te 
kunnen bergen en voldoende afvoercapaciteit te behouden voor grote afvoeren.  
Het principeprofiel is weergegeven in figuur 4-2.  

Figuur 4-2: Principeprofiel Nieuwe Leij 

Figuur 4-3 Vergelijking profiel huidige (blauw) en toekomstige situatie (oranje) ter hoogte van het Vloed. 

Vanuit ecologisch oogpunt voorziet het Definitief Ontwerp in een flauw talud aan de zuidzijde, 
zodat het flauwe talud naadloos over kan gaan in de natte natuur. Een flauw talud aan de 
noordzijde is overwogen maar bleek ruimtelijk niet haalbaar 

Ten behoeve van de Bosbeekjuffer is net bovenstrooms van de Molendijk gekozen voor een 
smaller profiel met steile taluds (1 op 2), zie figuur 4-4. Op de zuidelijke insteek komt hogere 
vegetatie om beschaduwing te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de schaduw op het 
wateroppervlak komt, is een smaller beekprofiel nodig.  

1:3 1:3

DO

Afwateringswatergang 
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Figuur 4-4: Beekprofiel ten behoeve van beschaduwing voor de bij Bosbeekjuffer 

Het bodemverloop van de Nieuwe Leij is in de huidige situatie onregelmatig. De beek krijgt op de 
nieuwe locatie een bodemhoogte bij De Vloeder-Zuid op NAP +11,81 m tot aan de weg 
Vosserijten op NAP +11,38 m. Er ontstaat hiermee een geleidelijk bodemverhang.  

4.1.1 Meandering 

Door het verleggen en herinrichten van de Nieuwe Leij krijgt deze een natuurlijkere uitstraling en 
een beekprofiel dat beter past bij een natuurlijke beek. De vrij rechte beek krijgt in de 
toekomstige situatie meerdere bochten en in het profiel vindt micromeandering plaats.  
Hierdoor gaat de beek van een breed recht profiel naar een gevarieerde dynamische beek met 
aansluiting op de natuurlijke omgeving. Voor de mate van meandering is geen harde eis gesteld 
vanuit de KRW. Uit de uitgevoerde modelberekeningen blijkt bij het beschikbare verval op dit 
traject niet meer meandering mogelijk is en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de KRW-eis voor 
stroomsnelheid. 

Om zowel in de zomer aan de eisen van de KRW voor stroomsnelheid te voldoen, als bij hoge 
afvoeren voldoende afvoercapaciteit te hebben, is de wens voor de herinrichting van het beek 
een accoladeprofiel of een breed twee-fase-profiel. In het ontwerp is gekozen voor een breed 
twee-fasen-beekprofiel met een zomer- en winterdeel. Het voldoet niet volledig aan het 
traditionele twee-fase-profiel, waarbij het winterbed min of meer horizontaal uitgevoerd wordt. 
In overleg met de hydroloog, ecoloog en beheerder van het waterschap is bepaald dat in dit 
gebied een beekprofiel met een zomerbakje en eenzijdig een flauw talud dat varieert van  
1 op 6 naar 1 op 10 volstaat. Het voordeel van dit profiel is dat het onderhoud deels aan de 
flauwe zijde op het talud kan worden uitgevoerd. Wel is er in het ontwerp rekening gehouden 
met aan weerszijden van de beek een  onderhoudspad. Dit is gedaan in verband met de 
maximale reikwijdte van het onderhoudsmaterieel. Het beekprofiel loopt geleidelijk over in het 
landschap, waardoor een lange natte oever ontstaat met een grote variatie aan natuurtypen van 
plasdras naar droge oever. Dit beekprofiel is van beide zijden goed te onderhouden, waardoor 
het beter in stand gehouden kan worden dan een twee-fase-profiel. 
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4.1.2 Beschaduwing 

De Nieuwe Leij is geclassificeerd als type R5, GEP verweven, een permanent stromende beek.  
De eis voor beschaduwing daarbij is dat 20-40% van het oppervlak van de beek beschaduwd 
moet zijn. In het Definitief Ontwerp heeft circa 25% van de lengte van de beek een hoge 
begroeiing naast de beek of op het winterbed. Dit moet voor voldoende beschaduwing zorgen. 
Uitgangspunt daarbij is dat het struweel langs de beek en de bodem die nodig zijn voor de 
beschaduwing voor de Bosbeekjuffer aangeplant worden. Dit is nodig als compensatie vanuit 
Flora en Fauna wetgeving. De rest van de beplanting mag op natuurlijke manier ontstaan en door 
middel van beheer en onderhoud wordt het gewenste streefbeeld gerealiseerd. 
Op deze manier komen de bomen overeen met de lokaal al aanwezige beplanting en kan er bij 
het ontstaan van de bosschages goed rekening gehouden worden met het beheer.  
De beheerder van het waterschap kan zelf bepalen hoeveel bosschage gewenst is en hoe dit met 
het beschikbare materieel nog onderhoudbaar is.  

De bosschages komen uitsluitend op de zuidelijke oever en het natte profiel van de beek is 
volledig vanaf de noordzijde onderhouden. Hierdoor kan te allen tijde ervoor gezorgd worden dat 
er voldoende stroomprofiel is voor een hoge afvoer. Het gebied heeft in de huidige situatie een 
open karakter. Het is vanuit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk om de zichtlijnen te behouden. 
Ook voor het uitzicht van de rode ontwikkeling is veel hoge beplanting niet wenselijk.  
Daarom moet het open karakter behouden blijven en is een dichte bosschage ongewenst.  

4.2 Voordes 

Langs de Nieuwe Leij wordt aan de noordzijde een onderhoudspad en aan de zuidzijde een 
bereikbaarheidspad gerealiseerd om de beek jaarrond van die kant te kunnen onderhouden. Om 
ook ’s winters met materieel langs de beek te kunnen rijden is een drooglegging van 0,5 m bij de 
gemiddelde winterafvoer nodig. Het onderhoudspad wordt lokaal verhoogd aangelegd om deze 
drooglegging te halen. Omdat het gebied Het Vloed en het afgegraven maaiveld tussen de 
Watermolenstraat en het Kerklaantje bij de jaarlijks voorkomende afvoer inunderen, komt hier 
maaiveld achter het onderhoudspad terecht. Na de inundatie moet dit weer teruglopen naar de 
beek. Om dit te bereiken wordt op een aantal plaatsen een voorde in het onderhoudspad 
aangebracht. 

4.3 Oude Leij 

De afwaterende functie van het bovenstroomse traject van de Oude Leij komt te vervallen door 
de aanleg van een afwateringswatergang (zie A in figuur 4-1). Hierdoor mag de Oude Leij 
bovenstrooms van de weg Vosserijten verlanden.  

De afwatering van het landbouwgebied ten zuiden van het plangebied wordt gewaarborgd door 
de aanleg van een nieuwe afwateringswatergang. De nieuwe afwateringswatergang sluit ter 
hoogte van de weg Vosserijten door middel van de bestaande duiker aan op het benedenstrooms 
gelegen deel van de Oude Leij. Het maaiveld langs de nieuwe afwateringswatering behoudt de 
huidige hoogte. Hiermee wordt voorkomen dat bij piekafvoeren water vanuit het plangebied via 
de Oude Leij waterbergingsgebied Beeksedijk inloopt voordat de berging ingezet wordt. 
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Figuur 4-5: Ligging van de afwateringswatergang is aangegeven met een blauwe stippellijn en verlanden 
 Oude Leij met een groene stippellijn 

Antea Groep heeft de dimensies voor de afwateringswatergang bepaald op basis van de grootte 
van het gebied dat via de afwateringswatergang gaat afwateren. Dit betreft een oppervlak van 
circa 158 ha. Voor agrarisch gebied geldt een afwateringsnorm van 0,67 l/s/ha x 1,4 (T10-situatie) 
oftewel 0,94 l/s/ha (overleg waterschap De Dommel d.d. 15 oktober 2018).De normafvoer voor 
de afwateringswatergang wordt daarmee ongeveer 0,15 m³/s.  
Om die afvoer te kunnen verwerken bij een verhang van ten minste 0,5 m/km volstaat een profiel 
met de volgende afmetingen: 

 Bodembreedte 0,3 m; 

 Diepte profiel 0,7 m; 

 Waterdiepte 0,5 m; 

 Talud 1 op 1,5. 

Dit is ongeveer 0,3 á 0,5 m minder diep dan het huidige beekprofiel van de Oude Leij. 

4.4 Nieuwe poelen 

Voor de biodiversiteit en de natuurlijke ontwikkeling en uitstraling van het gebied wordt naast de 
beek een aantal poelen gegraven, zoals is weergegeven in het Definitief ontwerp. De poelen 
hebben een maximale diepte van 1,2 m en vallen af en toe droog. Deze poelen staan niet in 
directe verbinding met de Nieuwe Leij.
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4.5 Maaiveldhoogte 

Door de verlegging van de Nieuwe Leij vinden verlagingen van het maaiveld plaats.  
Daarnaast wordt rondom de actuele ligging van de Oude Leij het maaiveld afgegraven  
(zie B in figuur 4-1) ten behoeve van de gewenste natuurontwikkeling (Kruidenrijk grasland en 
Vochtig hooiland) en de watercompensatie voor het lokaal ophogen voor woningbouwlocaties 
Van Puijenbroek. 

In figuur 4-6 zijn de ophogingen met rood aangegeven en de verlagingen met groen.  
De ophogingen zijn ter plaatse van de nieuwbouwlocaties Moleneiland en ten noorden van  
Het Vloed. De maaiveldverlagingen ter plaatse van de poelen en verhoogde paden zijn in deze 
aanpassing niet meegenomen. Op deze manier wordt het water in de poelen niet als extra 
bergingscapaciteit meegenomen. Door de aanleg van de voordes in het onderhoudspad stroomt 
het water het maaiveld op bij hogere afvoeren. Ook wordt kan het via deze weg terug naar de 
beek stromen als de hoge afvoerpiek voorbij is. Het maaiveld in de modelstudie heeft een 
detailniveau van 25 bij 25 meter, waardoor lokale verhogingen, zoals paden niet los 
meegenomen kunnen worden. 

Figuur 4-6: Verhoging (rood) of verlaging (groen) maaiveld in m, verschil huidige situatie en   
  Definitief Ontwerp 

De delen in het waterbergingsgebied die opgehoogd worden, leiden tot een afname van de 
kubieke meters waterberging die beschikbaar zijn binnen het reserveringsgebied voor de 
waterberging. Deze waterberging moet gecompenseerd worden. Een deel van de extra 
waterberging is opgenomen in het bredere dwarsprofiel van de Nieuwe Leij. De rest van de 
benodigde waterberging wordt binnen het plangebied gerealiseerd door het afgraven van 
maaiveld. De afgraving is langs de beek maximaal 0,4 m en deze neemt naar het zuidoosten toe 
af. Hierdoor wordt een groot deel van de nutriëntrijke bovenlaag verwijderd, wat positief is voor 
de gewenste natuurontwikkeling. De GHG in dit gebied is in de huidige situatie ongeveer tussen 
40 en 80 cm –mv. Hierdoor vindt er alleen afgraving tot de grondwaterstand plaats, zodat dit 
voor extra waterberging in het watersysteem zorgt. 
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Bij de aansluiting van de afwateringswatergang op de bestaande Oude Leij wordt de huidige 
maaiveldhoogte gehandhaafd. Dit zorgt ervoor dat bij een peilstijging het water niet via de  
Oude Leij naar Beeksedijk stroomt, waardoor de waterging gevuld raakt voordat er sprake is van 
inzet van de waterberging.  
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5 Effecten op hydrologie 

In dit hoofdstuk zijn de hydrologische effecten van het Definitief Ontwerp (DO) voor de 
groenblauwe zone opgenomen. Met modelprogramma Sobek zijn de te verwachten 
waterstanden en afvoeren doorgerekend en zijn de effecten ten opzichte van de huidige situatie 
in beeld gebracht en getoetst aan de doelstellingen voor ecologie en hydrologie. In dit hoofdstuk 
zijn de resultaten toegelicht. Voor meer informatie over de hydrologische modellering wordt 
verwezen naar het rapport Toelichting op de hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe 
zone (Antea Group, d.d. 08-01-2019). 

In bijlage 3 is een checklist opgenomen waarin het Definitief Ontwerp is getoetst aan de 
criteria/randvoorwaarden (zoals beschreven in hoofdstuk 3). 

5.1 Toetsing aan de ecologische doelstellingen 

De ecologische doelstelling volgt uit de KRW en de aanvullende randvoorwaarden (zoals die in 
hoofdstuk 3 zijn beschreven).  

 De herinrichting van de Nieuwe – en Oude Leij is gericht op het behalen van de KRW-
doelen (gelijkmatig bodemverhang, meer stroomsnelheid, meanders, aansluiting op 
natuur door flauwe oevers, paaiplaatsen, poelen en beschaduwing door bosschages op 
talud winterbed); 

 Daarnaast is voldoende waterdiepte gewenst voor vismigratie; 

 De ontwikkeling moet bijdragen aan de ontwikkeling van de natuurdoeltypen, zoals die 
door de provincie Brabant gedefinieerd zijn. Hiervoor is vernatting van het gebied 
gewenst in de zomerperiode en het voorjaar. 

5.1.1 Stroomsnelheid 

Door de herinrichting van de Nieuwe Leij neemt de stroomsnelheid toe op het traject waar de 
aanpassing is uitgevoerd. Figuur 5-1 toont de berekende stroomsnelheden voor het  
Definitief Ontwerp. Door de aanpassingen wordt het verhang gelijkmatiger verdeeld en is het 
zomerbed smaller. Hierdoor wordt bij een gemiddelde zomerafvoer een stroomsnelheid van 
meer dan 14 cm/s bereikt op het hele traject dat heringericht is. Hiermee wordt voldaan aan de 
KRW-eis voor stroomsnelheid. 
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Figuur 5-1: Stroomsnelheid in m/s bij zomerafvoer, definitief ontwerp, rode cirkel is plangebied 

Erosie 
In de toekomstige situatie is de stroomsnelheid bij een T1-, T10 en T100-afvoer maximaal 
0,9 m/s. De stroomsnelheden bij piekafvoeren in de Nieuwe Leij zijn dus afgenomen ten opzichte 
van de huidige situatie. Dit komt met name doordat er meer berging en stromingsweerstand in 
de beek is. Bij de stroomsnelheden die bij hoge afvoeren voorkomen, is er kort na de aanleg wel 
een risico dat er erosie optreedt doordat er nog weinig begroeiing in de beek is. In de huidige 
situatie was er risico van het optreden van erosie door geringe begroeiing van de beek en door 
de afname van de stroomsnelheid bij hoge afvoeren is dit risico iets afgenomen, maar nog steeds 
aanwezig. 

5.1.2 Debietfluctuaties 

Met modelprogramma Sobek is de huidige situatie en het Definitief Ontwerp doorgerekend. 
Vanuit de KRW is een debietfluctuatie met een verhouding van 6 tussen de voorjaarsafvoer en de 
piekafvoer, zoals is weergegeven in tabel 3-1. De afvoerpiek is in de huidige situatie 11 maal 
groter dan de gemiddelde voorjaarsafvoer 0,64 m³/s in de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij wordt 
gevoed door een groot gebied dat bovenstrooms van Goirle is gelegen. Aangezien er geen 
wijzigingen plaatsvinden in het bovenstroomse afvoergebied blijft deze verhouding nagenoeg 
hetzelfde. Het is niet mogelijk om de debietfluctuatie terug te brengen van 11 naar minder dan 6. 
De debietfluctuatie blijft binnen het plangebied gelijk aan de huidige situatie. Doordat meer 
water in het plangebied wordt vastgehouden, neemt de piekafvoer benedenstrooms van de 
waterberging iets af. 
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5.1.3 Waterdiepte 

In de toekomstige situatie is de waterdiepte hier ten minste 30 cm, zoals is weergegeven in  
figuur 5-2. Op het traject van De Vloeder-Zuid tot aan de Molendijk is de waterdiepte kleiner 
geworden. Bij het herinrichten van de beek wordt het stroomprofiel bij lage afvoeren versmald. 
Door het gelijkmatig verdeelde bodemverloop is de waterdiepte over het hele traject 
vergelijkbaar, waar er eerder grote verschillen waren. Hierdoor is bij dezelfde afvoer de 
waterdiepte op het benedenstroomse traject groter en op het bovenstroomse traject kleiner dan 
in de huidige situatie. Ook is net benedenstrooms van de Watermolenstraat in de huidige situatie 
een bodemdrempel aanwezig, waardoor bij lage afvoeren water vastgehouden wordt. Door 
versmalling van het profiel is deze drempel in de toekomstige situatie niet meer nodig.  

De waterdiepte in de afwateringswatergang is ongeveer een decimeter lager dan die in Oude Leij 
was door de verondieping van watergang. Hierdoor wordt er minder water uit het plangebied 
gedraineerd, zodat vernatting van de natuur plaatsvindt. 

Figuur 5-2: Waterdiepte in de toekomstige situatie bij zomerafvoer 
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5.1.4 Natuurdoelstellingen 

In het plangebied zijn vier natuurdoeltypen aanwezig, zoals benoemd in paragraaf 3.3. 
In tabel 5-2 zijn de natuurdoeltypen, de gewenste grondwaterdynamiek, de gerealiseerde 
dynamiek en de toetsing opgenomen. Voor nat ruigteveld en loofbos geldt dat de 
grondwaterstand ’s zomers dieper is dan gewenst. Voor poelen, Kruiden- en faunarijk grasland en 
Vochtig hooiland geldt dat dit voldoet aan de gewenste dynamiek, mede doordat deze gebieden 
specifiek ingericht worden voor het betreffende natuurdoeltype. 

Tabel 5-1: Natuurdoeltypen en gewenste grondwaterdynamiek 

Natuurdoeltype Gewenste dynamiek Gerealiseerde 
dynamiek 

Toetsing 

Nat ruigteveld Ondiepe 
grondwaterstanden 
tussen 0 en 0,3 m –
mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,0 en 0,7 m -
mv 

voldoet deels 

Poelen Groot deel van het 
jaar watervoerend, 
droogvallen mag 
incidenteel 

Een GHG die varieert 
tussen 0,2 en 0,4 m –
mv en de GLG tussen 
1,0 en 1,2 m -mv.  

Voldoet 

Kruiden- en faunarijk 
grasland 

Ondiepe 
grondwaterstanden 
tussen 0,2 en 0,4 m –
mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,0 tot 0,4 m –
mv 

voldoet 

Loofbos Beuken-Eikenbos 
heeft een gewenste 
GVG van 0,4 tot 
0,6 m-mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,6 tot 0,8 m -
mv 

voldoet deels 

Vochtig hooiland Ondiepe 
grondwaterstanden 
tussen 0 en 0,4 m –
mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,0 en 0,7 m -
mv 

voldoet 

5.2 Toetsing aan de hydrologische doelstellingen 

De hydrologische doelstelling betreft: 
1. Het realiseren van nieuwe waterberging binnen het plangebied groenblauwe zone als 

compensatie voor de afname van de bestaande waterberging binnen het 
overstromingsgebied door het ophogen van woningbouwlocatie Van Puijenbroek; 
Door de herinrichting van het gebied mag zowel bij de reguliere zomer- en winterafvoer 
wateroverlast niet toenemen als bij extreme afvoeren die eens in het jaar, eens in de 10 
jaar en eens in de 100 jaar voorkomen. 

Met modelprogramma Sobek is het Definitief Ontwerp en de huidige situatie doorgerekend voor 
de zomer- en wintersituatie en voor de hoge afvoeren T1, T10 en T100.  
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De uitgebreide toelichting van het model en de berekeningen zijn opgenomen in de rapport 
Toelichting op het  hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe zone (Antea Group, d.d. 
08-01-2019). 

In bijlage 2 zijn de kaarten van de berekende overstroming in de huidige en toekomstige situatie 
en het verschil tussen de twee situaties opgenomen. 

5.2.1 Waterpeilen en overstroming 

Karakteristieke locaties 
Om te toetsen of de waterpeilen door de herinrichting wijzigen zijn in tabel 5-2 de waarden voor 
de zomer- en wintersituatie voor vijf karakteristieke locaties (figuur 5-3) opgenomen bij de 
zomer- en winterafvoer. 

1. Stroomopwaarts van stuw De Vloeder-Zuid; 
2. Stroomafwaarts van stuw De Vloeder-Zuid; 
3. Op de kruising van de huidige en nieuwe ligging van de Nieuwe Leij; 
4. Ter plaatse van het Kerklaantje; 
5. Stroomopwaarts van de afsluitconstructie in de Oude Leij. 

Figuur 5-3: Karakteristieke locaties in tabel 5-2 en tabel 5-3: 

In tabel 5-2 is te zien dat de waterpeilen in de Nieuwe Leij bovenstrooms van de stuw niet 
veranderen. Aan de benedenstroomse zijde van het plangebied (Kerklaantje/Vossereijten)   
nemen de waterpeilen 11 cm toe in de winter en de zomer.  
Dit wordt deels veroorzaakt door de verandering van het bodemverloop, het beekprofiel en de 
grotere stromingsweerstand. Het hogere waterpeil in de wintersituatie leidt niet tot 
wateroverlast in de omgeving omdat het waterpeil nog ruimschoots binnen het beekprofiel blijft. 
In de zomer is een hoger waterpeil gunstig voor de beek en de omgeving. De verlaging van het 
zomerpeil bij punt 3 wordt veroorzaakt doordat het bodemverloop nu afloopt waar het eerder 
lokaal opliep. Benedenstrooms van het plangebied is het dwarsprofiel van de Nieuwe Leij breder 
waardoor de verhoging van het waterpeil snel afneemt. Het waterpeil is na 550 m, oftewel ter 
hoogte van de weg Beeksedijk, weer gelijk aan de huidige situatie. 

1

2

3 4

5

Stuw  
Vloeder-Zuid
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Tabel 5-2: Waterpeilen winter- en zomerafvoer op karakteristieke locaties 

Locatie Huidige situatie Definitief ontwerp Verschil

Waterpeil 
zomer  
(m + NAP)

Waterpeil 
winter 
(m + NAP)

Waterpeil 
zomer  
(m + NAP)

Waterpeil 
winter 
(m + NAP)

Waterpeil 
zomer  
(m)

Waterpeil 
winter 
(m)

1 12,88 12,88 12,88 12,88 0,00 0,00

2 12,25 12,61 12,23 12,72 -0,02 +0,11

3 12,24 12,57 12,09 12,54 -0,15 -0,03

4 11,76 12,16 11,87 12,27 +0,11 +0,11

5 11,62 11,59 11,62 11,59 0,00 0,00

In tabel 5-3 en tabel 5-4 zijn de waterpeilen op de karakteristieke locaties bij de T1-, T10- en T100 
situatie en de verschillen tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie opgenomen.  
Bij de T1-situatie zijn de waterpeilen in de toekomstige situatie bij locatie 1 en 2 in de Nieuwe Leij 
1 cm lager en 2 cm hoger en bij locatie 3 en 4 lager 13 en 1 cm lager dan in de huidige situatie. De 
geringe afname bovenstrooms wordt veroorzaakt door de extra waterberging die in het 
plangebied aanwezig is. Bij de T1-afvoer wordt er namelijk meer water in het beekprofiel 
geborgen dan in de huidige situatie het geval was. De bovenstroomse en benedenstroomse 
afname van het waterpeil van 1 cm leidt tot een geringe afname van de hoeveelheid water die in 
De Vloeder-Zuid en Beeksedijk geborgen wordt tijdens de piek. Dit water wordt in het 
beekprofiel, in Het Vloed en de maaiveldverlaging binnen het plangebied geborgen. De afname 
van het waterpeil bij de piekafvoer zowel boven als benedenstrooms heeft een positief effect op 
de omgeving. 

Bij de T10- en T100-situatie blijft het waterpeil bovenstrooms van de stuw De Vloeder-Zuid gelijk. 
Net benedenstrooms van deze stuw is bij de T10 een verlaging van het waterpeil van 2 cm en bij 
T100 een verhoging van 2 cm door de herinrichting. Ter hoogte van de Molendijk is het waterpeil 
in beide situaties iets afgenomen en bij het Kerklaantje bij de T10-afvoer iets afgenomen en de 
T100-afvoer juist iets toegenomen. De toename van 2 cm bij de T100 wordt veroorzaakt door de 
grotere stromingsweerstand in de beek, die voor een iets hoger peil zorgt, waardoor er meer 
water in het plangebied wordt vastgehouden. Er treedt binnen het plangebied een verlaging van 
het waterpeil op door de extra waterberging. Door de stromingsweerstand is de afvoerpiek over 
een langere periode uitgespreid, waardoor het waterpeil op het piekmoment lager is.  

In de Oude Leij blijft bij de T1- en T100-situatie het waterpeil gelijk aan de huidige situatie. Bij de 
T10-situatie vindt een afname van 1 cm van het waterpeil plaats. De herinrichting heeft dus geen 
effect op de omgeving. 

Tabel 5-3: Waterpeilen bij piekafvoeren T1, T10 en T100 op karakteristieke locaties 

Locatie Huidige situatie Definitief ontwerp 

Waterpeil 
T1 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T10 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T100 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T1 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T10 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T100 
(m+ NAP) 

1 13,48 14,40 14,40 13,47 14,40 14,40 

2 13,42 13,98 14,15 13,40 13,89 14,11 

3 13,35 13,89 14,07 13,22 13,74 13,86 
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Tabel 5-3: Waterpeilen bij piekafvoeren T1, T10 en T100 op karakteristieke locaties 

Locatie Huidige situatie Definitief ontwerp 

4 13,04 13,61 13,69 13,03 13,59 13,67 

5 11,99 13,51 13,56 11,99 13,50 13,56 

Tabel 5-4: Verschil huidige situatie en toekomstige situatie bij piekafvoeren op karakteristieke locaties 

Locatie Verschil 

Waterpeil 
T1 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T10 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T100 
(m+ NAP) 

1 -0,01 0,00 0,00 

2 +0,02 -0,09 -0,04 

3 -0,13 -0,15 -0,21 

4 -0,01 -0,02 +0,02 

5 0,00 -0,01 0,00 

Inundatie 
T1 
Door de herinrichting is er geen kade meer aanwezig langs Het Vloed en is het maaiveld 
afgegraven ten zuiden van de Nieuwe Leij tussen de Watermolenstraat en het Kerklaantje. 
Hierdoor inundeert dit gebied bij de jaarlijkse afvoer. In de huidige situatie is er geen inundatie 
binnen het plangebied in de T1-situatie. Deze inundatie zorgt voor voldoende berging in het 
gebied en voor vernatting van de natuur. Buiten het plangebied is er geen toename van de 
inundatie.  

T10 en T100 
De herinrichting van de groenblauwe zone leidt tot een afname van inundatie bovenstrooms. Dit 
komt doordat er bij de T10- en T100-afvoer meer water in het plangebied geborgen wordt dan in 
de huidige situatie. Daarmee voldoet het plan aan het criterium geen verslechtering van de 
waterhuishouding in de omgeving van het plangebied. De rode en oranje gekleurde delen in 
figuur 5-4 tonen waar een afname van de waterdiepte wordt gerealiseerd. Dit betreft de locaties 
waar lokaal het maaiveld is opgehoogd voor woningbouwlocatie Puijenbroek.  

Daarnaast dient waterberging te worden gerealiseerd ter compensatie van het lokaal ophogen 
voor woningbouwlocaties Van Puijenbroek. Het plan mag niet leiden tot een verslechtering van 
de waterhuishouding in de omgeving van het plangebied. 

De blauw gekleurde delen in figuur 5-4 tonen de locaties waar het maaiveld in de groenblauwe 
zone is verlaagd door het graven van de Nieuwe Leij en maaiveldverlaging voor natuur. 
Figuur 5-5 toont hetzelfde beeld maar dan voor een hydrologische situatie T=100.  
Hierbij wordt opgemerkt dat bij hoge afvoeren het waterpeil bij bestaand stedelijk gebied ten 
noordwesten van Het Vloed risico op wateroverlast heeft, hetgeen ook in de huidige situatie het 
geval was. Er is een geringe afname (minder dan 10 cm) van de inundatie in dit gebied. 

Buiten het gebied dat is weergegeven in figuur 5-4 en 5-5 zijn er geen gevolgen voor inundaties. 
Het Definitief Ontwerp heeft dus geen effect op de omgeving. Ook treedt Waterbergingsgebied 
Beeksedijk bij het Definitief Ontwerp één of twee uur later in werking dan in de huidige situatie. 
Dit betekent dat de afvoer niet te vroeg over maaiveld via de afwateringswatergang het 
waterbergingsgebied Beeksedijk in stroomt. Het ontwerp voldoet daarmee aan de gestelde eisen.  
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Figuur 5-4: verschil in inundatie bij een hydrologische situatie T=10 
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Figuur 5-5: Verschil in inundatie bij een hydrologische situatie T=100 

5.2.2 Grondwater 

De herinrichting van de Nieuwe Leij ten behoeve van de ontwikkeling Zuidrand Goirle mag niet 
leiden tot wateroverlast door een hoger grondwaterpeil of door een te laag grondwaterpeil.  
De effecten op het grondwater zijn beschreven voor het gebied bovenstrooms en 
benedenstrooms van het plangebied en in het plangebied en de nabije omgeving zelf. 

Bovenstrooms van plangebied groenblauwe zone 
Bovenstrooms van stuw De Vloeder-Zuid is het waterpeil in de zomer en de winter in de 
toekomstige situatie gelijk aan het waterpeil in de huidige situatie. De stuw handhaaft een 
streefpeil dat in de toekomstige situatie niet verandert. Het waterpeil in het plangebied wordt 
hoger, maar door het grote verval over de stuw heeft dit geen effect op de grondwaterstand 
bovenstrooms van de Vloeidijk. 

Bij de hoge afvoeren is het berekende waterpeil buiten het plangebied in de toekomstige situatie 
gelijk aan de huidige situatie. De hoge afvoeren hebben dus geen effect op de grondwaterstand. 

Benedenstrooms van plangebied groenblauwe zone 
Ter hoogte van het Kerklaantje en de Vosserijten is een toename van het waterpeil van circa 10 
cm berekend in de toekomstige situatie bij de zomer- en winterafvoer. Deze toename is tot aan 
de weg Beeksedijk aanwezig bij de zomer- en winterafvoersituaties.  
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Bij de extreme afvoeren is er geen sprake van een significant verschil doordat het water binnen 
het plangebied op maaiveld wordt geborgen. Door de korte duur van de overstroming ontstaat 
slechts een tijdelijke verhoging van de grondwaterstand. 

Langs waterbergingsgebied Beeksedijk en het stedelijk gebied levert de geringe toename in de 
zomer en winter een licht verhoogde grondwaterstand op. Het maaiveld in het stedelijk gebied is 
hier gelegen boven NAP +14,4 m, waardoor er voldoende ontwateringsdiepte overblijft bij een 
winterpeil van NAP +12,3 m. Het maaiveld rond waterbergingsgebied Beeksedijk ligt lokaal op 
NAP +12,2 m. Doordat hier een kade tussen de Nieuwe Leij en Beeksedijk aanwezig is, inundeert 
het maaiveld hier niet.  

Het gebied heeft een natuurlijke functie met natte natuur. De drooglegging was hier al zeer 
gering en een peilverhoging van minder dan 10 cm leidt niet tot wateroverlast. Ter hoogte van de 
weg Beeksedijk is er geen toename van het waterpeil en benedenstrooms van deze weg is er dus 
ook geen effect op de grondwatersituatie. 

Plangebied 
In het plangebied nemen de waterpeilen in de winter en bij de T1-afvoer af doordat er meer 
berging in het beekprofiel en op maaiveld aanwezig is. In de zomer neemt het waterpeil binnen 
het plangebied af. 

Hierdoor nemen de grondwaterstanden binnen het plangebied lokaal iets af tot de 
Watermolenstraat en toe benedenstrooms van de Watermolenstraat. Daarnaast wordt een deel 
van het maaiveld afgegraven om ervoor te zorgen dat een ondiepe grondwaterstand wordt 
bereikt, die de ontwikkeling van natuur stimuleert. Binnen het plangebied zijn vooral 
natuurfuncties aanwezig. Voor deze functies is een hogere grondwaterstand gunstig.  
Voor de wegen en aanwezige kades geldt dat er een geringe toename van het waterpeil en dus 
ook van de grondwaterstand is. Het waterpeil neemt met maximaal 10 cm toe. Bij dit waterpeil is 
het profiel van de beek niet tot aan de insteek gevuld. De Nieuwe Leij heeft bij dit peil nog steeds 
een drainerende werking op de omgeving. Aangezien de ontwatering van de aanwezige wegen 
en kades in de huidige situatie zeer groot is, ontstaat er geen overlast door de hogere 
grondwaterstand.  

Aan de noordzijde van het plangebied loopt het maaiveld sterk op en het verschil in maaiveld 
tussen het beekdal en het stedelijk gebied is minstens 0,7 m. Ook is de doorlatendheid van de 
bodem groot. Hierdoor heeft  de lagere grondwaterstand in het plangebied geen effect in het 
noordelijk gelegen stedelijk gebied. Er zijn geen maatregelen nodig om een verlaging van de 
grondwaterstand binnen het plangebied te compenseren in het stedelijk gebied.  

Aan de zuidzijde van het plangebied is op locatie De Vloeder-Zuid een agrarisch gebied aanwezig 
dat niet omgevormd wordt tot natuur. Het waterpeil neemt benedenstrooms van de stuw De 
Vloeder-Zuid hier in de winter ongeveer 10 cm toe en in de zomer 2 cm af. Dit gebied krijgt 
daarom te maken met een iets hogere grondwaterstand in de winter. Het gebied is echter 
voorzien van een eigen gemaal om het onder te bemalen, waardoor het effect van de toename 
van de grondwaterstand beperkt is. Het naastgelegen natuurgebied, ten zuiden van de Nieuwe 
Leij gaat door het verplaatsen van het gemaal uit de onderbemaling. Deze verplaatsing heeft tot 
doel om het waterpeil in het gebied te verhogen en de agrarische, nutriëntrijke afvoer uit het 
gebied te verwijderen. Een hoger grondwaterpeil heeft in dit gebied een positief effect. Dit 
gebied watert onder de Molendijk door af op de nieuwe afwateringswatergang. 
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De agrarische gebieden ten zuiden van de Oude Leij worden door middel van een 
afwateringswatergang gescheiden van het plangebied. Hierdoor worden eventuele effecten door 
een verhoogde grondwaterstand gemitigeerd. De agrarische gebieden ten zuiden van 
waterbergingsgebied Beeksedijk hebben bij de zomer- en winterafvoeren een 10 cm hoger 
waterpeil. Dit werkt beperkt door in de grondwaterstand door de hoge doorlatendheid van de 
bodem en daarnaast wordt het extra water door de Oude Leij gedraineerd voordat het de 
percelen ten zuiden van waterbergingsgebied Beeksedijk bereikt. Hierdoor is de verandering van 
de grondwatertand nihil. 

5.3 Waterkeringen 

De waterkering langs de noordzijde van de Nieuwe Leij van De Vloeder-Zuid tot de 
Watermolenstraat (kruinhoogte NAP +13,7 m) wordt afgegraven voor natuurontwikkeling. De 
waterkring heeft de status van overige waterkering en dus mag deze zonder vergunning van het 
waterschap niet afgegraven worden, zoals is opgenomen in de Brabant Keur. 
In hoofdstuk 5 zijn de effecten beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat het gebied in de huidige 
situatie al inundeert bij een afvoer met herhalingstijd van 1x per 10 jaar. Er vindt geen inundatie 
plaats van het stedelijk gebied na verwijdering van de kade doordat het maaiveld daar hoger ligt. 
Figuur 5-6 toont de locatie van de af te graven waterkering. 

Figuur 5-6: Te verwijderen overige waterkering (rode lijn). 
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5.4 Riooloverstorten en hemelwateruitlaat 

In het Definitief Ontwerp zijn maatregelen opgenomen om de uitstroomlocaties van de 
riooloverstorten en hemelwateruitlaat te verplaatsen naar de heringerichte Nieuwe Leij. Het 
betreft de overstort bij het bergbezinkbasin (BBB) aan de Poppelseweg en overstort aan BBB 
Saelde. 

Ter hoogte van de Watermolenstraat, net bovenstrooms van het Kerklaantje en bij Beeksedijk 
zijn uitlaten aanwezig vanuit het regenwaterstelsel van het centrumgebied van Goirle.  
De overstorten en hemelwateruitlaat krijgen dezelfde dimensies en hoogteligging als in de 
huidige situatie. 

In het kader van de ontwikkeling van woningbouwlocatie Van Puijenbroek worden de rioolbuizen 
binnen het in figuur 5-7 gestippelde gebied verwijderd, omdat deze in de toekomstige situatie 
geen functie meer hebben. 

Figuur 5-7: Ligging van de riolering (bron: Gemeente Goirle) 

5.5 Beheer en onderhoud 

Het waterschap blijft het beheer en onderhoud van de Nieuwe Leij uitvoeren.  
Het Definitief Ontwerp voorziet in een eenzijdig onderhoudspad van 5 m aan de noordzijde. Ook 
kan een deel van het onderhoud uitgevoerd vanaf het talud van 1 op 6 en flauwer aan de 
zuidzijde van de Nieuwe Leij. De onderhoudspaden worden daar waar nodig verhoogd aangelegd 
om ook in de winter onderhoud te kunnen plegen. Lokaal worden in het onderhoudspad voordes 
aangebracht zodat het water bij hoge waterpeilen op het maaiveld kan inunderen en na een 
inundatie vanuit de beek terug kan stromen naar de beek.  

Vanuit ecologie is het gewenst om het onderhoud aan de zuidzijde te extensiveren.  

Te verwijderen 



Rapport Hydrologie Zuidrand Goirle 
DO Groenblauwe zone 
projectnummer 420418.02 
25 januari 2019 revisie 0.0 
VP Grondexploitatie BV 

Blad 43 van 45

Het onderhoud (extensief) wordt gericht uitgevoerd om een bepaalde mate van begroeiing en 
variatie te bereiken. Hierbij worden op een aantal plaatsen hoge begroeiing en bomen 
gehandhaafd op het winterbed ten behoeve van de beschaduwing. Voor de hydrologische 
berekeningen is gerekend met een grotere stromingsweerstand door meer begroeiing.  
Voor meer informatie over de hydrologische modellering wordt verwezen naar het rapport 
Toelichting op het hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe zone (Antea Group,  
d.d. 25-01-2018). 

De verantwoordelijkheden van het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in een beheer- en 
onderhoudsplan. In dit plan wordt ook aandacht besteed aan de aanlegfase en de periode na 
aanleg. Direct na herinrichting van de Nieuwe Leij is het profiel in het begin nog niet begroeit en 
kan er (veel) zand afgevoerd worden naar benedenstrooms gelegen gebieden. Dit kan deels 
tegengegaan worden door de werkzaamheden cq. de inrichting van de groenblauwe zone vlak 
voor het groeiseizoen uit te voeren zodat de bodem en taluds sneller gefixeerd worden door 
begroeiing. Verder zijn er mitigerende maatregelen nodig om tijdelijk de stroomsnelheid lager te 
houden of benedenstrooms een tijdelijke zandvang te plaatsen. In het kader van voorbereiding 
op de uitvoering wordt dit in overleg met het waterschap nader uitgewerkt. 
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6 Conclusies 

De Nieuwe Leij krijgt in de toekomstige situatie een natuurlijk en meanderend karakter.  
Het profiel wordt gewijzigd van een watergang met een grote bodembreedte naar een watergang 
met een zomerbed voor de lage afvoeren en eenzijdig een flauw talud voor de grotere afvoeren. 
Ook wordt er variatie in het talud aangebracht om meer dynamiek in het waterpeil van de beek 
te realiseren.  

Natuurontwikkeling 
De afwaterende functie van het bovenstroomse traject van de Oude Leij wordt vervangen door 
een afwateringswatergang die de landbouwkundige afvoer verzorgt. Hierdoor kan de Oude Leij 
bovenstrooms van de weg Vosserijten worden afgedamd om de grondwaterdynamiek beter te 
kunnen laten aansluiten bij de natuurdoelen. 

Door het verwijderen van de kade langs het bovenstroomse deel van de beek wordt Het Vloed 
vernat en het natuurdoeltype natte ruigte gestimuleerd. 

Ten zuiden van de huidige Oude Leij wordt maximaal 0,4 m van het maaiveld afgegraven en 
komen de B-watergangen te vervallen. Daardoor sluiten de ontwateringsdiepten beter aan op 
gewenste grondwaterstanden voor fauna- en kruidenrijk grasland en vochtig hooiland. Met de 
vrijkomende grond wordt voor stedelijke ontwikkeling Van Puijenbroek lokaal het terrein 
opgehoogd als de kwaliteit en draagkracht hiervan voldoende is. 

KRW 
Vanuit de KRW zijn eisen gesteld voor de minimaal benodigde stroomsnelheid en het oppervlak 
beschaduwing van de beek. Het Definitief Ontwerp voldoet aan beide eisen. Daarnaast worden in 
het gebied meerdere poelen aangelegd die in ecologisch opzicht waardevol kunnen zijn. 

De KRW-eis voor de debietfluctuatie is niet gerealiseerd. Aangezien er geen wijzigingen 
plaatsvinden in het bovenstroomse afvoergebied blijft deze verhouding nagenoeg hetzelfde.  
Het is niet mogelijk om de debietfluctuatie terug te brengen van 11 naar minder dan 6.  
De debietfluctuatie blijft binnen het plangebied gelijk aan de huidige situatie. Doordat meer 
water in het plangebied wordt vastgehouden, neemt de piekafvoer benedenstrooms van de 
waterberging iets af. 

Door de herinrichting van de beek is de waterdiepte bij de zomerafvoer in de toekomstige 
situatie overal minstens 30 cm. Voor de waterkwaliteit en vismigratie is dit gunstig. 

Het realiseren van nieuwe waterberging binnen het plangebied groenblauwe zone als 
compensatie voor de afname van de bestaande waterberging binnen het overstromingsgebied 
door het ophogen van woningbouwlocatie Van Puijenbroek heeft een positief effect op de 
natuur. Doordat een deel van het maaiveld in het plangebied afgegraven wordt, treedt hier 
vernatting op die een positief effect heeft op de natuurontwikkeling. 

Hydrologie 
De vrijkomende grond uit de groenblauwe zone wordt gebruikt voor de stedelijke ontwikkeling  
Van Puijenbroek (lokaal het terrein ophogen) als de kwaliteit en draagkracht hiervan voldoende 
is. Het grondverzet vindt plaats binnen een gebied voor regionale waterberging. Met 
modelprogramma Sobek zijn het Definitief Ontwerp en de huidige situatie doorgerekend.  
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De herinrichting van de groenblauwe zone leidt tot een geringe afname van de inundatie in het 
bovenstroomse deel van het plangebied. Dit is een gevolg van het verwijderen van de kade 
waardoor het water zich over een groter gebied uitspreid. Doordat bovenstrooms van het 
plangebied geen toename van het waterpeil plaatsvindt, voldoet het plan aan het criterium geen 
verslechtering van de waterhuishouding in de omgeving van het plangebied. Ook het verwijderen 
van de waterkering aan de noordzijde van de Nieuwe Leij heeft geen nadelige gevolgen door de 
herinrichting als natte natuur van Het Vloed en het maaiveld ter plaatse van het stedelijk gebied 
is hoger gelegen waardoor hier ook geen negatief effect optreedt.  

Het Definitief Ontwerp toont bij de toetsbuien T=10 en T=100 een afname van de 
inundatiediepte in het bovenstrooms deel van het plangebied (zie figuur 5-4 en figuur 5-5). 
Bovenstrooms en benedenstrooms van het plangebied vinden in de beek zelf geen wijzigingen 
van de waterpeilen plaats. De hogere waterpeilen in een deel van het projectgebied zijn geen 
probleem voor de nieuwe ontwikkelingen in het groenblauwe deel en voor de stedelijke 
ontwikkeling door lokale ophoging van het maaiveld binnen het projectgebied en niet in het 
bestaande stedelijke gebied omdat dit al een hoge maaiveldligging heeft. Door mitigerende 
maatregelen (nieuwe afwateringswatergang) wordt de uitstraling door van hogere waterpeilen 
binnen het projectgebied richting het zuiden beperkt.  
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Bijlage 1 Definitief Ontwerp  
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Bijlage 2 Kaarten  

 Inundatie T1, huidige situatie 

 Inundatie T10, huidige situatie 

 Inundatie T100, huidige situatie 

 Inundatie T1, Definitief Ontwerp 

 Inundatie T10, Definitief Ontwerp 

 Inundatie T10, Definitief Ontwerp 

 Verschil inundatie T1, huidig en Definitief Ontwerp 

 Verschil inundatie T10, huidig en Definitief Ontwerp 

 Verschil inundatie T100, huidig en Definitief Ontwerp 
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Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

Veiligheid Behoud capaciteit en functioneren Regionale waterbergingsgebieden. voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp heeft 
meer waterberging en de berekende 
waterstanden bij afvoerpieken zijn lager,  
zie paragraaf 5.2. 

Veiligheid Voor eventuele te dempen watergangen in het plangebied geldt dat de 
afwatering in het gebied niet mag verslechten en het verlies aan te 
dempen wateroppervlak gecompenseerd moet worden door nieuw 
wateroppervlak.  

voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp heeft 
meer waterberging en de berekende 
waterstanden bij afvoerpieken zijn lager, zie 
paragraaf 5.2. 

Waterhuishouding Geen toename van wateroverlast voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp heeft 
meer waterberging en de berekende 
waterstanden bij afvoerpieken zijn lager,  
zie paragraaf 5.2. 

Waterhuishouding Voldoende ontwateringsdiepte bij bebouwing en infrastructuur voldoet Het wegdek van de brug ligt hoger dan NAP 
+14,00 m en voldoet aan minimaal 0,7 m 
drooglegging. Vanaf de brug sluiten de wegen 
aan op de huidige wegen.  
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Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

Beekherstel De zone 25 meter rondom de watergang heeft de aanduiding Behoud en 
herstel watersysteem. Hier gelden ruimtelijke beperkingen aan 
activiteiten die het realiseren van watersysteemherstel belemmeren en 
hebben tot doel het tegengaan van (nieuw) ruimtebeslag en bebouwing. 

voldoet Door de herinrichting van de beek is het 
watersysteem hersteld. Hiermee is ook 
vastgelegd dat er geen bebouwing in het 
gebied palatsvindt. 

KRW Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”.  voldoet De herinrichting van de groenblauwe zone 
betreft zelfs een verbetering omdat het plan 
leidt in meer doorstroming (=meer zuurstof 
reaeratie) en het landbouwwater wordt 
omgeleid door de aanleg van 
afwateringswatergang naar de Oude Leij. 

KRW Gemiddelde stroomsnelheid in de zomer (jul-sep) >0,14 m/s voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp voldoet 
aan de benodigde stroomsnelheid. 

KRW Debietfluctuaties (piekafvoer/voorjaarsafvoer) voldoet niet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. De afvoerpiek is 11 maal groter 
dan de gemiddelde voorjaarsafvoer 0,64 m³/s 
in de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij wordt gevoed 
door een groot gebied dat bovenstrooms van 
Goirle is gelegen. Aangezien er geen 
wijzigingen plaatsvinden in het bovenstroomse 
afvoergebied blijft deze verhouding nagenoeg 
hetzelfde. Het is niet mogelijk om de 
debietfluctuatie terug te brengen van 11 naar 
minder dan 6. Het ontwerp voldoet daardoor 
niet aan de eis vanuit de KRW en dit is ook niet 
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Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

mogelijk omdat er binnen het plangebied geen 
mogelijkheid is om de afvoer te beïnvloeden. 

KRW Profieltype conform Handreiking Ontwikkelen Waterlopen (HOW) voldoet Zie ontwerptekening (bijlage 2 van dit rapport). 

KRW Beschaduwing (KRW-maatlat) voldoet Het ontwerp voldoet aan de benodigde 
beschaduwing voor de Bosbeekjuffer. De KRW-
maatlaat voor de Nieuwe Leij (>20% 
beschaduwing) wordt gehaald. 

KRW Beheer en onderhoud (maaipercentage/intensiteit) n.b.t. De uitwerking en verantwoordelijkheden van 
het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in een 
beheer- en onderhoudsplan. 

Ecologie Voldoende waterdiepte (> 0,3 m bij de zomerafvoer) voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp voldoet 
aan het criterium van minimaal 0,3 m 
waterdiepte van een zomerafvoer, zie 
paragraaf 5.2. 

Ecologie Geschikte grondwaterstanden voor natuurdoeltypen voldoet De huidige gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand varieert ter plaatse 
van Het Vloed van 0,0 tot 0,6 m-maaiveld en in 
het gebied tussen de Nieuwe en Oude Leij van 
0,6 tot 1,2 m-maaiveld. 
De toekomstige grondwaterstanden zijn in het 
voorjaar enkele cm hoger dan in de huidige 
situatie. Daarmee voldoet het in Het Vloed aan 
de wensen voor natte ruigte en vochtig 
hooiland. 
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Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

Rondom de huidige Oude Leij is het maaiveld 
verlaagd met maximaal 0,4 m. Daardoor sluiten 
de ontwateringsdiepten beter aan op gewenste 
grondwaterstanden voor fauna- en kruidenrijk 
grasland. 

Inrichting Landbouwkundige afvoer waarborgen voldoet Door de aanleg van de afwateringswatergang 
blijft landbouwkundige afvoer blijft in stand. 

Inrichting Voorkomen vroegtijdige vulling Beeksedijk via Oude Leij voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp voldoet 
aan het criterium geen vroegtijdige vulling van 
waterberging Beeksedijk. 

Onderhoud Het watersysteem moet goed te onderhouden zijn. voldoet De afspraken hierover zijn opgenomen in het 
beheer- en onderhoudsplan. 

Onderhoud Obstakelvrije zone van 5 m. voldoet De obstakelvrije zone is op het inrichtingsplan 
van het Definitief Ontwerp opgenomen. 

Onderhoud Onderhoudspad ligt minimaal 0,5 m hoger dan het waterpeil bij een  
gemiddelde winterafvoer. 

voldoet Definitief Ontwerp voldoet aan het criterium 
minimaal 0,5 m drooglegging bij een 
gemiddelde winterafvoer. 

Onderhoud Beheer en onderhoud moet geëxtensiveerd worden. voldoet De uitwerking en verantwoordelijkheden van 
het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in een 
beheer- en onderhoudsplan. 

Wensen 

Inrichting Lichte mate van meandering van de Nieuwe Leij realiseren. voldoet deels Zomerbed meandering natuurlijk laten 
ontstaan en winterbed wel lichte meandering. 
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Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

Inrichting Gescheiden houden van Nieuwe en Oude Leij. voldoet Een deel wordt gedempt om kortsluiting te 
voorkomen. Zie ontwerptekening (bijlage 2 van 
dit rapport). 
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Gemeente Goirle 
t.a.v. Judith Kluijtmans 
Oranjeplein 1 
5051 LT Goirle 
 
   

Boxtel : 29 mei 2019 behandeld door : Marion Rensink 

ons kenmerk : Z16083/U124412 doorkiesnummer : (0411) 661 078 

uw kenmerk :  e-mailadres : MRensink@dommel.nl 

onderwerp : Positief advies 
Stedenbouwkundig plan en 
Groenblauwe zone Zuidrand 
Goirle, Van Puijenbroek 

bijlagen : - 

  verzonden :  

 
 
 
Geachte mevrouw Kluijtmans, 
 
Voor de ontwikkeling Zuidrand, locatie Van Puijenbroek, is een definitief 
Stedenbouwkundig plan (Herontwikkeling locatie Van Puijenbroek Zuidrand Goirle, maart 
2019) met een waterhuishoudkundig plan (rev D1 20190125) en een definitief ontwerp 
Groenblauwe zone (0407072.0225, januari 2019) opgesteld. Deze producten zijn door de 
ontwikkelaar Van Puijenbroek in goed gezamenlijk overleg met ons tot stand gekomen. 
 
Door middel van deze bief geef ik een positief advies op bovengenoemde producten. In het 
stedenbouwkundig plan wordt de invulling van water op een goede klimaat robuuste 
manier vormgegeven. De aangrenzende groenblauwe zone wordt op zo’n manier ingericht 
dat de waterdoelen op het beekdal behaald worden en er een aantrekkelijk buitengebied 
ontstaat voor de inwoners van Goirle.    
 
Ten aanzien van de detaillering en uitvoering van de Groenblauwe zone heb ik nog wel 
een aantal aandachtspunten: 

- Er is door ons een aantal detailopmerkingen gemaakt die nog moeten worden 
verwerkt in het Definitief Ontwerp en de deelrapporten die hier bij horen; 

- Voor de compensatie van de waterberging (als gevolg van de ophogingen in het 
gebied) moet nog een kleine aanvullende afgraving plaatsvinden. Dit is haalbaar in 
het gebied en er is toegezegd dat dit meegenomen kan worden; 

- Er moet nog een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen 
Waterschap De Dommel en Van Puijenbroek. Hierin komen de afspraken te staan 
die niet direct aan de watervergunning te koppelen zijn zoals: financiën en 
grondoverdracht, afspraken over beheer en onderhoud waarbij de optie voor een 
doorgaande route voor het onderhoudsmaterieel langs Thebe verder wordt 
verkend. Deze samenwerkingsovereenkomst moet getekend zijn voor de 
watervergunning wordt aangevraagd; 
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- Omdat waarschijnlijk gewerkt gaat worden met een omgevingsvergunning voor de 
aanleg van de groenblauwe zone willen we benadrukken dat het van belang is dat 
de nieuwe inrichting en met name de nieuwe waterbergingsgebieden uiteindelijk op 
een goede manier worden verankerd in het bestemmingsplan. 

 
Zijn er nog vragen neem gerust contact met mij op via bovengenoemd nummer. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Waterschap De Dommel 
 
 
 
Marion Rensink 
Planvormer landelijk gebied 
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1 Inleiding 

In 2018-2019 is voor het ontwerp van de inrichting van de herontwikkeling Van Puijenbroek in 
Goirle in afstemming met de gemeente Goirle en het Waterschap de Dommel een 
waterhuishoudingsplan1 opgesteld. Recent is het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt met 
een aantal aanpassingen aan het ontwerp van de herinrichting van Van Puijenbroek2,3&4. Dit heeft 
als gevolg dat het waterhuishoudingsplan niet meer up-to-date is en aangepast moet worden. 
Deze aanpassingen betekenen geen aantasting voor de gehanteerde klimaatrobuuste 
waterhuishoudkundige principes. Het uitgewerkte stedenbouwkundig plan voor het Van 
Puijenbroek terrein is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: Uitgewerkt stedenbouwkundig plan Van Puijenbroek 

Doel 
Onderhavige notitie brengt de wijzigen in het plan in beeld die gevolgen kunnen hebben voor de 
waterhuishouding en riolering. Het doel is de impact hiervan te kwantificeren door het ontwerp 
te toetsen aan de kaders en randvoorwaarden afkomstig uit hoofdstuk 3 van het 
waterhuishoudingsplan en eventuele optimalisaties voor te stellen. 

Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk zijn de wijzigingen in het ontwerp beschreven. Het derde hoofdstuk 
toetst het nieuwe ontwerp aan de eisen die het systeem zijn opgelegd in het 
waterhuishoudingsplan. In hoofdstuk 4 geeft tenslotte de conclusies en de aanbevelingen.

1 20190125-420418-rapp-Waterhuishoudkundigplan Van Puijenbroek D01.pdf
2 Van Puijenbroek_Optimalisatie_21 augustus 2020-02.pdf
3 Presentatie met plan oktober 2020 door Kuiper Compagnons 
4 Presentatie met plan januari 2021 door Kuiper Compagnons 
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2 Inventarisatie aanpassingen  
stedenbouwkundig plan 

De aanpassingen in de wegstructuur en de verkaveling hebben de grootste impact op de 
waterhuishouding. Dit beïnvloedt namelijk de ligging van het vuilwaterstelsel en de belasting op 
het stelsel. Daarnaast brengt dit ook veranderingen met zich mee in het ontwerp van de goten 
die het hemelwater oppervlakkig afvoeren richting de centrale wadi en het waterplein. De 
principekeuzes voor de omgang met het vuilwater en de verwerking van het hemelwater 
veranderen niet ten opzichte van het waterhuishoudingsplan. De aanpassingen in het ontwerp 
zijn toegelicht op basis van 4 punten: de structuur, de verkaveling, de verharding en de 
waterberging.  

Structuur 

In het uitgewerkte stedenbouwkundig plan verandert de structuur van de wegen. De 
aanpassingen die plaatsvinden zijn geschetst in de figuren hieronder. De rode lijnen geven weer 
waar de wegstructuur in de twee stedenbouwkundige plannen van elkaar verschillen. De 
wijzigingen in de wegstructuur vinden plaats tussen de woningen. De ontsluitingswegen blijven 
onveranderd.  

Figuur 2: Aanpassingen in de wegstructuur 

Woningen 

In het uitgewerkte stedenbouwkundig plan is de verkaveling gewijzigd. In figuur 2 zijn het oude 
en het nieuwe ontwerp weergegeven en met rood omlijnd waar de aanpassingen in de 
verkaveling plaatsvinden. In het uitgewerkte stedenbouwkundig plan staan 186 woningen; voor 
deze actualisatie is uitgegaan van maximaal 190 woningen. Per saldo is dit een toename van 17 

2018 2020



Water en riolering, actualisatie 2020 
Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 0420418.101 
25 februari 2021, revisie 03 

Blad 3 van 17 

woningen ten opzichte van het aantal woningen dat is meegenomen in het 
waterhuishoudingsplan 2018. 

Figuur 3: Aanpassingen in de verkaveling 

Verharding 

In het waterhuishoudingsplan 2018 is het verharde oppervlakte in het plangebied vastgesteld op 
5,55 ha. Dit is inclusief de bestrating en een aanname voor het percentage van het uitgeefbare 
oppervlak. Het aangehouden percentage is inclusief het aandeel dakoppervlakte op de percelen. 
Voor het uitgewerkte stedenbouwkundige plan voor Van Puijenbroek is een verkenning gedaan 
betreffende het verharde oppervlak, op basis van tekenbestanden van Kuipercompagnons, 
geleverd 12 januari 20214. Hieruit blijkt dat het totaal verhard oppervlak lager uitvalt, te weten 
5,0 ha. De verklaring hiervoor is dat destijds de tabel en aannames van KuiperCompagnons 
overgenomen vanuit de beschikbare schetsontwerpen. Daken en particulier verhard waren 
bepaald als één percentage van uitgeefbaar terrein. Nu zijn de dakoppervlakken overgenomen 
zoals in meer detail ingetekend en is van het resterend particulier oppervlak 50% genomen als 
uitgangspunt (verharding door inritten, terassen, schuurtjes). Tevens is er in het huidige ontwerp 
meer halfverharding toegepast en is voorzien in klimaatstroken. De volgende tabel geeft een 
samenvatting van de oppervlakken. 

4 S-RG-61718810-08-A1 (RG).pdf en S-VP-61718810-05-2_A1 ondelen OR tbv raming.pdf

2018 2020
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Tabel 1: Resumé verhard oppervlak 2020 

Totalen [m2] 

daken             13.394    

verharding             16.829    incl. grasparkeren en binnenplein 

subtotaal             30.223   

halfverharding            1.464   grasberm/grasstenen 

particulier             18.186    als 50% van uitgeefbaar (schuren, terrassen, inritten) 

Subtotaal             19.650    

Eindtotaal             49.873  

Waterberging 

De wijzigingen in de centrale wadi’s staan in de volgende figuur. Deze wijzigingen zorgen niet 
voor een noemenswaardige toe- of afname in het totale wadioppervlak, namelijk van 7.056 m² in 
2018 naar 6.829 m² in het huidige plan (waarde vanuit de presentatie door Kuiper Compagnons, 
januari 2021).  

Figuur 4: Aanpassingen in de centrale wadi en waterplein 

Waterplein 

Tevens is een andere inrichting van de parkeerterrein aan de noordzijde en het Waterplein 
beoogd, waardoor de structuur van waterberging en infiltratiestroken wijzigt.  

2018 2020 
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3 Actualisatie toetsing ontwerp water en 
riolering 

In dit hoofdstuk is de impact van de aanpassingen in het ontwerp voor de herontwikkeling van 
Van Puijenbroek voor de onderdelen water en riolering getoetst. De kaders en randvoorwaarden 
waaraan de verschillende voorzieningen getoetst worden wijzigen niet. Hemelwater wordt zoveel 
als mogelijk zichtbaar gehouden en verwerkt binnen het plangebied. De toetsing is gebaseerd op 
hoofdstuk 3 van het waterhuishoudingsplan 2018. 

Ontwerp vuilwaterafvoer 

Het vuilwatersysteem verandert in twee opzichten. Enerzijds wordt het aanbod hoger door meer 
woningen en anderzijds wijzigt de structuur van de vuilwaterleidingen door een verandering in de 
wegstructuur. Figuur 5 geeft het aangepaste ontwerp van de leidingen weer. Een vergrote versie 
van de afbeelding is als kaart toegevoegd aan bijlage 1. 

Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.Het verzamelde vuilwater stroomt af onder vrijverval richting het 
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oosten van het terrein naar een gemaal ten zuidoosten van de Tuin van Huize Anna. Dit gemaal 
voert het vuilwater middels een persleiding op naar het gemengde stelsel in het Kerklaantje. De 
woningen parallel aan de Bergstraat krijgen een aansluiting aan de voorzijde en sluiten aan op 
het bestaande gemengde stelsel in de Bergstraat, met aandacht voor de ontluchtpunten en 
ontlastputten in deze aansluitingen. 

Diameters 
De riolering is ontworpen volgens de eisen uit het waterhuishoudingsplan. Dit houdt in dat een 
minimale buisdiameter van Ø250 mm en een verhang van minimaal 1:500 wordt gehanteerd en 
dat de dekking op de leidingen minimaal 1,20m is. Verder is uitgangspunt dat geen hemelwater 
wordt aangesloten op het vuilwaterstelsel. Het vuilwaterstelsel in figuur 4 in combinatie met de 
bovenstaande beschrijving zorgt voor voldoende afvoercapaciteit in het stelsel voor 190 
woningen. De minimale dekking van 1,20m en afschot wordt gehaald op alle punten. 

Gemaal 
In het laatste ontwerp van het Van Puijenbroekterrein wordt rekening gehouden met 190 
woningen als een maximaal aantal, in plaats van 173 woningen, zoals in het waterhuis-
houdingsplan 2018. Met een gemiddelde woningbezetting van 2,2 inwoners per woning betekent 
dit dat er in totaal 418 inwoners aansluiten op het vuilwaterstelsel. Dit zorgt voor een benodigde 
gemaalcapaciteit van 5,2 m³/h. Het vuilwatergemaal wordt gepositioneerd in de oostzijde van 
het gebied, aan de eindlus, aan de noordzijde. De opbouw van het gemaal is zo veel mogelijk uit 
het zicht en van de kavels af, maar toch bereikbaar voor inspectie en onderhoud. 

Persleiding 
De geringe toename in het vuilwateraanbod heeft geen consequenties voor de geadviseerde 
persleiding van Ø63mm. Met deze diameter en het verwachte debiet wordt maximaal 4 mwk als 
drukwaarde in de leiding verwacht. Aandachtspunt blijft dat het tracé van de persleiding deels 
over particulier terrein moet lopen; zakelijk recht zal nodig zijn. Advies is hiervoor één kavel te 
kiezen en dit goed vast te leggen in het kavelpaspoort. 

Verharding binnen plangebied 

In §5.2 van het waterhuishoudingsplan 2019 is de bergingsopgave voor het plangebied bepaald 
vanuit de volgende denklijn: 

 Benodigde compensatie in waterberging volgens de ‘regels’ is in totaal 1.191 m3

- Voor afkoppelen verhard oppervlak: 713 m3

- Voor toename verharding: 478 m3

 Met het ontwerp van destijds is de ambitie ingevuld om voor het gehele gebied is 60mm 
berging te realiseren over de totale verharding (bestaand + nieuw, à 3.328 m3). Dit is 
ruimschoots meer dan de compensatieverplichtingen.  

Zoals in §2.3 van deze notitie benoemd, neemt het afvoerend verhard oppervlak in het 
uitgewerkte stedenbouwkundig plan af tot 5,0 ha. De ambitie voor de waterberging wijzigt 
hiermee naar 2.992 m3 (dit was 3.328 m3 in 2019). 
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Ontwerp hemelwaterafvoer (bovengronds) 

Het grootse deel van het hemelwater binnen de herontwikkeling van Van Puijenbroek wordt 
door goten zichtbaar over de weg afgevoerd richting diverse wadi’s. Dit principe blijft hetzelfde in 
het uitgewerkte stedenbouwkundig plan, echter de structuur van de goten verandert wel door de 
nieuwe wegstructuur. De structuur van de goten staat als schets in het onderstaande figuur. 

Figuur 5: Indicatie van gotenstructuur inclusief nummering (lichtblauw), met in oranje greppel naar 
waterberging en in rood de overloop van het Waterplein) 

Terreinhoogte 
Om het hemelwater af te voeren is het van belang dat de goten onder het juiste afschot naar 
uiteindelijk een wadi toe lopen. Hiervoor is de hoogtekaart die in het waterhuishoudingsplan 
2019 stond als basis genomen en aangepast waar nodig.  

Belangrijke wijziging in de uitgangspunten is dat per bouwblok één vloerpeil gehanteerd zal 
worden. Dit geldt ook voor de lange rijtjeswoningen. Dit heeft als consequentie het verhang in de 
straten voorlangs deze blokken niet te groot kan zijn. Uitgangspunt is maximaal 10cm op 100m, 
oftewel 1:1000.  

Het resultaat hiervan staat in figuur 6. Een vergrote versie van de afbeelding is toegevoegd aan 
bijlage 1. 
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Figuur 6: Hoogtekaart Van Puijenbroekterrein 

De percelen en woningen aan de zuidzijde verwerken hun hemelwater op eigen terrein, met een 
eventuele overloop naar de groenblauwe zone. Door de gewijzigd verkaveling sluiten de 
achtertuinen van een aantal percelen aan de westzijde aan op bestaand gebied. Naar de weg toe 
loopt het maaiveld weer op, waardoor de achtertuinen in een knik liggen. Uit figuur 2-7 van het 
waterhuishoudingsplan 2019 is te zien dat het maaiveld wel in zuidwestelijke afstroomt. De 
afwatering en inrichting van de betreffende achtertuinen vraagt aandacht, mede gezien 
bestaande bedrijfsgebouw aan de westzijde. 

Goten 
De aangepaste goten zijn getoetst volgens hetzelfde principe dat is gebruikt in het 
waterhuishoudingsplan 2019. Uitgangspunt zijn standaard goten met een breedte van 40 cm en 
een diepte van 3cm. De goten voor de rijtjeswoningen zijn getoetst met een verhang van 1:1000, 
dit betreft goten 1, 5, 6, 7 en 11. De overige goten zijn getoetst op basis van het gemiddelde 
verhang dat uit de hoogtekaart volgt. In de tabel 2 zijn de resultaten gegeven hiervan. Gedurende 
de uitwerking zijn de gootnummers 4 en 15 komen te vervallen. Het afvoerend oppervlak op 
voormalige goot 15 is nu direct toegekend aan benedenstroomse goten, ter plaatste van de 
voormalige goot 4 is nu voorzien in een hemelwaterriool. 
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Tabel 2: Resultaten toetsing goten (bui T=100, 60mm in één uur) 

Gootnummer 
Lengte 

watergoot 
[m] 

Verval 
[1:x] 

Indicatie 
breedte  

profiel [m] 

Breedte 
goot  
[m] 

Verhang 
weghelft  

[%] 

Hemelwater
aanbod  

[m3] 

Waterdiepte 
bij  

t=100 bui [m] 

1 70 1000 5,0 0,40 2,0 109 0,078

2 76 303 4,5 0,40 2,0 170 0,076

3 137 274 5,0 0,40 2,0 202 0,079

4  (vervallen)

5 54 1000 5,7 0,40 2,0 136 0,081

6 72 1000 8,0 0,40 2,0 109 0,067

7 54 1000 5,4 0,40 2,0 164 0,089

11 55 1000 5,8 0,40 2,0 228 0,100

12 92 184 2,3 0,40 2,0 85 0,098

13 59 236 4,5 0,40 2,0 51 0,050

14 56 223 3,5 0,40 2,0 47 0,051

15  (vervallen)

16 25 504 8,0 0,40 2,0 73 0,053

17 21 426 8,0 0,40 2,0 76 0,053

18 42 417 3,5 0,40 2,0 39 0,052

19 76 759 3,5 0,40 2,0 58 0,056

20 49 1222 4,5 0,40 2,0 117 0,081

Door de smallere goot dan in het waterhuishoudingsplan treedt het water eerder uit de goot en 
wordt het wegprofiel eerder benut voor afstroming. De meeste wegen hebben voldoende 
afvoerend vermogen om een bui T=100 te verwerken richting de waterbergingen. De wegen 
waarbij de waterdiepte in oranje is gemarkeerd, komt het water hoger dan de onderkant van de 
trottoirband (maximaal +1,5 cm). Het water treedt nog niet noodzakelijk buiten het wegprofiel 
als de banden hoog genoeg zijn. Goot 12 verdient extra aandacht. Deze voldoet namelijk niet. De 
maximale waterstand kan hier minder hoog zijn, door de maatgevende breedte benedenstrooms 
en komt 5 cm boven de onderkant van de band uit. Het advies is deze goot breder te profileren. 
Hierdoor is er meer ruimte is voor de afvoer van water en treedt het water minder snel uit de 
goot.  Aandachtspunt is de positionering van de goten in het dwarsprofiel van de wegen; het 
advies deze in centraal in de weg te houden, om dat ook het wegprofiel een afstromingsfunctie 
hebben. Dit geldt met name voor in de wegen aan de westzijde. 



Water en riolering, actualisatie 2020 
Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 0420418.101 
25 februari 2021, revisie 03 

Blad 10 van 17 

Hemelwaterriolen 
Het verhang in het maaiveld in en rondom de 
Fabrieksbuurt is gering. Als back-up en 
aanvullend systeem voor de afvoer van 
hemelwater is onder de goten een HWA-
structuur voorzien het overtollig water naar 
de wadi’s afvoert. Deze structuur is geschetst 
in figuur 7. Door de HWA-strengen volgens 
deze schets aan te leggen, worden kruisingen 
met vuilwaterriolen vermeden. 

Deze HWA-structuur met Ø300 mm leidingen 
en uitgaande van een drukverhang van 
0,5meter hebben, in combinatie met de 
bovengrondse afvoer va de goten en wegen, 
ruim voldoende capaciteit voor het afvoeren 
van het hemelwater, zonder dat dit de 
woningen binnentreedt. Alleen al de HWA- 
structuur zorgt voor een extra 60 l/s 
afvoercapaciteit. De HWA-riolen komen door 
de benodigde dekking lager (bob: +14,88-1,2-0,3 geeft +13,38m NAP) uit dan de bodem van de 
wadi (+13,90 en +14,00m NAP. Gerelateerd aan de grondwaterstand maximaal +13,30m NAP) is 
het advies deze riolen uit te voeren als IT-riolen en de uitstroomhoogte ruim boven de wadi te 
laten plaatsvinden. 

Klimaatstroken 
Het basisprincipe voor het gehele plangebied is het zo veel als mogelijk bovengronds en zichtbaar 
houden van hemelwater. Hemelwater wordt vanaf de percelen dan ook in principe bovengronds 
aangeboden op de openbare ruimte. Langs de rijtjeswoningen is voorzien in een ‘klimaatstrook’. 
Dit een is een relatief groene strook, waarin reeds een deel van het hemelwater verwerkt kan 
worden door infiltratie. Het volgende dwarsprofiel geeft dit principe weer. 

Figuur 8: principeprofiel klimaatstrook en positionering kolken en hemelwaterriolen

Figuur 7: HWA-structuur fabrieksbuurt
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In de klimaatstrook worden de hoogteverschillen in de langsrichting opgevangen. De 
drempelpeilen van de rijtjeswoningen zijn gelijk, het verhang in de straat is ca. 1:1000. Tevens is 
in het profiel positionering van de kolken aangegeven. Om hemelwater lang zichtbaar te houden, 
komen de kolken náást de goten (dus niet direct in de goten). Hiermee treedt het 
hemelwaterriool, met afvoer naar de waterberging, pas in werking zodra de goot reeds vol staat 
en afstroomt. De rijbaan blijft langer begaanbaar. De gedachte van zichtbare afvoer van water 
blijft in de basis overeind doordat de goot de primaire afvoer blijft verzorgen.  

Greppels 
Goot 12 komt door het gewijzigde ontwerp uit op een groenvak waarvandaan het water 
doorloopt naar de dichtstbijzijnde waterberging. Deze locatie is in oranje aangegeven in figuur 5. 
Bij goot 12 kan, door de realisatie van een greppel in het groen in het verlengde van de goot het 
hemelwater de waterberging bereiken. Een kleine greppel van ca. 30cm diep volstaat.  

Verdiept parkeren 
De verdiepte parkeerplaatsen zijn in deze notitie getoetst als goten 18 en 19. Dit is de ‘worst case 
scenario’, waarbij al het hemelwater dat ter plaatse valt bovengronds aan de uiteinden van de 
parkeerplaatsen zijn weg zoekt richting de centrale wadi. Bij de realisatie zijn wellicht meer 
doorsteken naar de wadi mogelijk.   

Overloop Waterplein 
Vanaf het waterplein zal aan de zuidkant ook een overloop mogelijkheid zijn naar de centrale 
wadi. De locatie is met rood aangegeven in figuur 5. Conform het waterhuishoudingsplan 2019 
krijgt het Waterplein in totaal een bergingscapaciteit van 306 m3. Het totale aanbod van 
hemelwater betreft circa 450 m3. Dit houdt in dat bij de maatgevende bui (zware neerslag, eens 
per 100 jaar) circa 144 m3 bovengronds zal stromen naar de centrale wadi aan de zuidzijde. 
Aandachtspunt is de koppeling van de overloop van het Waterplein naar de centrale wadi. Hier 
wordt een rijbaan gekruist; deze mag niet belemmerd werken.  Tevens moet worden voorkomen 
dat overtollig water op dit punt bovengronds naar de verdiepte parkeerplaatsen stroomt. 
Op de nadere uitwerking van enkele straat- en maaiveldhoogtes voor deze locatie is in de 
volgende paragraaf ingegaan.  

Aandachtspunt goten 
Een aandachtpunt blijven de locaties waar het water scherpe/haakse bochten moet afleggen. Het 
risico is namelijk dat het water rechtdoor schiet. Bij de nadere uitwerking van het straatprofiel 
moet de goot in het straatprofiel voldoende prominent zijn en kan met opsluitbanden het risico 
van doorschietend water wordt voorkomen.  

Ontwerp hemelwaterberging 

Het hemelwater dat via de goten en het ondergrondse hemelwaterstelsel afstroomt komt terecht 
in de wadi’s waar het geborgen en geïnfiltreerd wordt. De stroomrichting van de goten en de 
locaties van de waterberging staan in het volgende figuur. 
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Figuur 9: Bovengrondse stroomrichting door goten (blauwe, gele, rode pijlen) met waterberging (groene 
vlakken)

De pijlen met de stroomrichting van het water zijn opgedeeld in blauw (geen wijziging t.o.v. 
waterhuishoudingsplan 2018) en oranje (wijziging t.o.v. waterhuishoudingsplan).  
De wadi’s hebben een overloop naar de Nieuwe Leij. Een deel van de kade aan de zuidzijde wordt 
hiertoe op een hoogte gerealiseerd van +14,10m NAP 

Verdiept parkeren 
Tussen de Fabrieksstraat en de grote centrale wadi is verdiept parkeren voorzien. Dit punt 
verdient extra aandacht, omdat de afstroommogelijkheid naar de wadi’s niet vanzelfsprekend is 
in dit geval. Het is namelijk van belang dat de parkeerplaats niet dieper ligt dan de 
overstorthoogte van de wadi. Hierdoor zou namelijk de bovengrondse afwatering niet kunnen 
plaatsvinden. In het wadi ontwerp is de bodem vastgesteld op 13,6 m+NAP met een 
overstorthoogte van 14,1 m+NAP. Vanuit het oogpunt van de waterhuishouding is de 
dwarsdoorsnede geadviseerd zoals opgenomen in figuur 10, met het verdiept parkeren op 
minimaal 14,1 m+ NAP.5

5 Het waterschap geeft aan (december 2020) bezig te zijn met hydrologische berekeningen voor het 
watersysteem, waardoor te zijner tijd reflectie op de T=100 waarde van +14,10m NAP in de beek nodig is (zie 
figuur 4-5 WHP 2019).
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Figuur 10: Dwarsdoornede wadi en verdiept parkeren 

Wadi langs het Vloed 
De belasting die via goot 12 naar de wadi wordt afgevoerd, neemt toe. Het advies is de beoogde 
wadi te vergroten zodat deze 101 m³ kan bergen.  

Waterplein 
Het uitgewerkt stedenbouwkundig plan voorziet is een wijziging van de inrichting van voor het 
waterplein, zie §2.5. In het waterhuishoudingsplan 2018 is gerekend met een beschikbare 
berging 306 m³ op de straat en de groenstroken op het waterplein. Voor het waterplein is een  
schematische dwarsdoorsnede toegevoegd in figuur 11. Ter voorkoming van waterschade is het 
essentieel dat het maximale waterpeil op straat minimaal 0,15 meter onder het aanliggende 
vloerpeil blijft. Het hoogteverloop van het waterplein van noord naar zuid, tot de overloop naar 
de centrale wadi is uitgewerkt in figuur 12. Hierin komt ook de maximale waterstand van 15 cm 
per trap terug. Naast een hoger gelegen straatpeil rondom het Waterplein wordt een backup 
HWA stelsel aangelegd. 

Figuur 11: Dwarsdoorsnede waterplein 

De inrichting van het waterplein verandert ten opzichte van het waterhuishoudingsplan uit 2018. 
Voor onderhavige memo wordt voor de details verwezen naar tabel 5-12 van plan uit 2018. De 
eerste twee trappen (parkeervoorziening noordzijde) zullen nu voor parkeren gebruikt worden 
en mogelijk niet kunnen worden benut voor de berging en infiltratie van hemelwater. Veilige 
aanname is dat dit water bovenstrooms via het Waterplein wordt verwerkt. De gedachte van 
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berging in de trappen 3 t/m 9 uit het oude plan blijft wel gehandhaafd. Op elk van de trappen 
komt een maximale hoeveelheid van 15 cm water te staan, net als in het waterhuishoudingsplan 
rekening mee is gehouden. Dit zorgt er voor dat op de trappen 3 t/m 9 nog 182 m³ aan 
hemelwater geborgen kan worden.  Het restant van het aanbod (450 – 182 = 268 m3) stroomt 
bovenstrooms naar de grote centrale wadi. De kruisende straat mag niet belemmerend werken; 
gezien de hoeveelheid water tijdens de extremen bui (268 m3 in1 uur betekent 75 l/s) dat een 
molgoot niet volstaat. Het advies is over een breedte van minimaal 2 m een duidelijk profiel aan 
te brengen. 

Figuur 12: Detail hoogtes waterplein 

De bergingen worden geledigd door infiltratie. Overwogen is of ook hier een ondergrondse back-
up leiding gerealiseerd moet worden. Gezien het peilverschil tussen het maximale waterpeil en 
de aanliggende vloer- en straatpeilen (>0,25m) wordt dit in principe niet nodig geacht. Het 
Waterplein is ontworpen als een duidelijke bak (zie figuur 11).  
Voor de beleving van het water is juist wenselijk zo veel als mogelijk water zichtbaar op het 
Waterplein te verwerken. Te overwegen is ook de parkeervoorziening noordzijde volledig en 
bovengronds af te laten voeren naar het waterplein, ten gunste van de dynamiek.
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Wel is het zinvol de regenwaterleiding onder de goten 5 en 11 (zie figuur 5) door te trekken tot 
en met de parkeervoorziening noordzijde, om hier wel voldoende afvoermogelijkheid te 
realiseren, bij zeer extreme buien. Om te allen tijde water in de panden langs het Waterplein te 
voorkomen is voorzien in slokops, welke regenwater kunnen afvoeren via de hemelwaterriolering 
in de Watermolenstraat. Deze slokops treden alleen bij calamiteiten in werking. Een 
overzichtsbeeld van het plein, qua functioneren van de goten, groene ruimte en maaiveldhoogtes 
wordt te zijner tijd opgesteld bij de detaillering van het inrichtingsplan. 

Wadi achter Tuin Huize Anna 
De situatie achter Tuin Huize Anna is ongewijzigd ten opzichte van het waterhuishoudingsplan.  

Centrale wadi 
In het inrichtingsplan van januari 2021 is het oppervlakte van de wadi gewijzigd waarmee de ook 
de beschikbare berging wijzigt en met ca. 90 m³ afneemt. De berging in de centrale wadi uit het 
inrichtingsplan komt op 2.489 m3. In §3.2 is reeds geconstateerd dat door de afname van het 
verhard oppervlak de belasting op de wadi’s lager zal zijn. 

Bergen op percelen 
In het waterhuishoudingsplan 2018 is het vastgelegd dat de villa’s aan de zuidzijde langs het 
Vloed het hemelwater op eigen terrein bergen en verwerken. Dit blijft onveranderd in het 
uitgewerkte stedenbouwkundig plan. In de berekening van de benodigde afvoercapaciteit voor 
de goten en de bergingscapaciteit in het plangebied is dus geen rekening gehouden met 
hemelwater afkomstig van deze percelen. 
Voor de villa’s achter Tuin van Huize Anna geldt ook dat hemelwater geborgen kan worden op 
eigen terrein. Langs de weg ligt een wadi. Deze wadi is niet aangesloten op de centrale wadi, 
maar heeft een overloop mogelijkheid naar de vijverpartij van Huize Anna. 

Sommatie waterberging 
De ambitie voor de waterberging voor het plangebied is geactualiseerd tot 2.992 m3, zie §3.2. In 
tabel 3 zijn de capaciteiten van de aanwezige waterbergingsvoorzieningen in het plangebied bij 
elkaar opgeteld. Dit sommeert tot een totaal van 3.110 m³, oftewel aan de ambitie wordt 
ruimschoots voldaan (een restcapaciteit van 118 m³ is aanwezig). 
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Tabel 3: Aanwezige berging [in m3] 

Aanwezige berging in m3

Wadi compartiment 1 134

Wadi compartiment 2 200

Wadi compartiment 3 232

Wadi compartiment 4 1.923

subtotaal 2.489

Wadi Huize Anna 110

Wadi Het Vloed 101

Waterplein 182

Huizen zuidzijde (eigen terrein) * 228

Totaal 3.110

Opgave                2.992 

restcapaciteit +118
* berging 60mm op eigen terrein, (19 woningen à 200 m2) 

Beleving water in de wadi’s 
De intentie van het plan is dat de wadi als wadi beleefbaar moet zijn en functioneren en niet als 
vijverpartij. Het functioneren van de werking van het watersysteem, inclusief de doorvoer van 
regenwater vanuit de Parallelweg/Bergstraat is theoretisch. Wellicht is op termijn meer sturing 
van de diverse waterstromen (met name ondergronds) van en naar de hoofdwadi wenselijk. Om 
hier flexibiliteit in te hebben, is het zinvol bij in- en uitstroomputten rekening te houden 
automatisering in de toekomst (dus reservering van ruimte voor kleppen en schuiven, 
mantelbuizen voor electra, hydrauliek). Het is nu al wenselijk het functioneren van het systeem 
te monitoren. Het advies is waterstanden te meten op de drie koppelpunten van het 
ondergrondse hemelwatersystemen op de wadi’s, en dan zowel de waterstanden in de 
rioolstelsels als de wadi’s te monitoren. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie 
Door de aanpassingen in het stedenbouwkundig plan van het Puijenbroek verandert ook de 
inrichting van het watersysteem. De veranderingen zijn geïnventariseerd en getoetst. Het nieuwe 
ontwerp gaat uit van dezelfde uitgangspunten en afwateringsprincipes als het 
waterhuishoudingsplan 2018, waarmee een klimaatrobuust plan wordt gerealiseerd. Het in 
onderhavige notitie beschreven ontwerp voldoet aan de kaders en voorwaarden om het hemel- 
en vuilwater van het plangebied vast te houden, te bergen of af te voeren. 

Aanbevelingen waterhuishouding 
Uit de actualisatie komen de volgende specifieke aandachtspunten naar voren: 

 de locaties waar het water in de goten scherpe/haakse bochten moet maken; 

 de locaties van de goten in het straatprofiel; 

 het verbreden van de goot (12) aan de westzijde van het gebied; 

 uitgaan van het minimale peil van 14,1 m+NAP voor de parkeerplaatsen magazijnwoningen; 

 het profiel voor de bovengrondse overloop van het Waterplein naar de grote centrale wadi; 

 de overweging voor de bovengrondse afwatering van de parkeerplaatsen noordzijde via het 
Waterplein. 

 De achtertuinen van een aantal percelen aan de westzijde sluiten aan op bestaand gebied. 
De afwatering en inrichting van deze zijde vraagt aandacht, mede gezien bestaande 
bedrijfsgebouw aan de westzijde. 

Aanbevelingen klimaatadaptatie 
Hitte 
Met het oog op de impact op de extremen in het weer is het aan te raden om de soortenkeuze 
goed af te wegen en klimaatadaptieve beplanting te kiezen welke boven- en ondergronds in de 
beschikbare ruimte (in relatie tot de wortelgroei) past. In de beplantingsplan moet bijvoorbeeld 
niet alle beplanting het ‘zwaar’ krijgen op hetzelfde moment en hun blad laten vallen of 
afsterven, waardoor er geen schaduwwerking vanuit de bomen meer is. 
Vanuit het stedenbouwkundig plan zijn er kansen voor verdere vergroening in de klimaatstroken, 
langs de gevels en de randen van de wegen, met een positief effect op de hittestress. De locaties 
van bomen, in met name de openbare ruimte, en beplantingskeuze verdienen nog de nodige 
aandacht voor verdere 
uitwerking. 

Droogte 
Lokaal is voor de beplanting het risico van uitdroging mogelijk. Zoals ook bij het thema hittestress 
aangegeven, is door een goede soortenkeuze hierop te anticiperen. Om aan een 
klimaatbestendig assortiment te voldoen, is het advies hier goed naar te kijken, in samenhang 
met de beplantingskeuze voor groene gevels en groen goten. 
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Bijlage 1 Kaarten  

In deze bijlage zijn de kaarten in het rapport vergroot opgenomen. Het gaat om de volgende 
kaarten: 

 Hoogtekaart: 210114-0420418-MV-Van Puijenbroek 

 Rioleringsplan: 210225-0420418-RI-Van Puijenbroek 
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Hemelwateriool (nieuw)

Hemelwateriool (bestaand)

Vuilwaterriool

Persleiding

Hemelwateriool (ondersteunend)

Legenda

Situering gemaal

Bestaande HWA leiding
Molenwaterweg. Sluit
aan op bestaande
riolering. Situatie blijft
behouden

Overlaat op wadi.
Drempelhoogte 14,10 m
Drempelbreedte 2,00 m

Hemelwaterleiding van
400 mm vanaf de
Bergstraat naar de
Nieuwe Leij

Overlaat op wadi.
Drempelhoogte 14,50 m
Drempelbreedte 5,00 m

Bestaande gemengde
riolering Bergstraat
blijft behouden. Niet
weergegeven

Bestaande HWA
leiding Parallelweg.
Sluit aan op
bovenstrooms
gelegen HWA stelsel

Overlaat op wadi.
Drempelhoogte 14,10 m
Drempelbreedte 2,00 m

Hemelwateruitlaat op Leij

Hemelwateruitlaat op Leij

Beekpeilen:
- Zomerpeil 12,09 m NAP
- Winterpeil 12,54 m NAP
- T1 bui 13,22 m NAP
- T10 bui 13,74 m NAP
- T100 bui 13,86 m NAP

Uitlegger 500 mm richting het
noorden



Contactgegevens 
Zutphenseweg 31D 
7418 AH  DEVENTER 
Postbus 321 
7400 AH  DEVENTER 
T. 06 10 94 74 21 
E. benno.steentjes@anteagroup.com 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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Gemeente Goirle 
De heer J. Ludwig 
Postbus 17 
5050 AA  GOIRLE 

Boxtel : 19 maart 2021 behandeld door : Dirk van der Burgt 

ons kenmerk : Z51620/U133713 doorkiesnummer : (0411) 618 618 

uw kenmerk : - e-mailadres : dvdburgt@dommel.nl 

onderwerp : Positief wateradvies 
ontwikkeling Zuidrand Goirle 
- Van Puijenbroek 

bijlagen : - 

  verzonden : 22 maart 2021 

 
 
 
 
Geachte heer Ludwig, 
 
Op 15 maart 2021 ontvingen wij van de heer Scholten van Antea Group het aangepaste 
waterhuishoudkundig plan1, met daarin het aangepaste stedenbouwkundig ontwerp, voor 
de nieuwbouwontwikkeling zuidrand Goirle, locatie Van Puijenbroek. Beide documenten 
horen bij het voorontwerpbestemmingsplan dat voor de ontwikkeling wordt opgesteld. In 
deze brief leest u mijn reactie op de beide documenten 
 
Wij geven een positief wateradvies 
Antea Group heeft de aanpassingen aan het stedenbouwkundig plan en het 
waterhuishoudkundig plan met ons besproken. Onze opmerkingen op de concept-
documenten zijn beantwoord en verwerkt. De waterbelangen zijn op een goede manier 
verankerd in beide plannen, zodat een klimaatrobuuste nieuwe wijk ontstaat: 

- Regenwater krijgt zoveel mogelijk de kans om te infiltreren in de bodem en het 
grondwater aan te vullen. Het plan draagt zo bij aan het voorkomen van droogte. 

- Het regenwatersysteem is robuust ontworpen. Ook bij extreme buien treedt geen 
wateroverlast op bij de nieuwe woningen. 

- De groen ingerichte klimaatstroken en wadi’s zorgen voor verkoeling in warme zomers. 
 

                                                
1
 Antea Group B.V., 25 februari 2021. Water en riolering. Actualisatie 2021. Zuidrand Goirle – 

Ontwikkeling van Puijenbroek. Definitief 3.0. Antea Group, Deventer.  
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Watervergunning nodig 
Voor de aanleg van de nieuwbouwwijk is een watervergunning nodig. Het nieuw verhard 
oppervlak en het af te koppelen bestaand verhard oppervlak zijn namelijk samen meer dan 
10.000 m². Er geldt dan geen vrijstelling van de watervergunningplicht volgens onze 
Algemene regels2. Het opgestelde waterhuishoudkundig plan vormt de basis voor de 
onderbouwing van de watervergunningaanvraag en de verdere uitwerking van het 
regenwaterstelsel.    
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact met mij op via telefoonnummer (0411) 618 205 of 
dvdburgt@dommel.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Waterschap De Dommel 

 
Dirk van der Burgt 
Planvormer stedelijk gebied  
 

                                                
2
 Zie hiervoor artikel 15 van de Algemene regels Waterschap De Dommel. Deze vindt u via onze 

website www.dommel.nl/keur.  
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Inspraakreactie 8 bewoners Bergstraat 

Samenvatting Ontsluiting Bergstraatpercelen 

Ontsluiting percelen Bergstraat 
De insprekers hebben in een eerder overleg (10-02-2021) de wens uitgesproken voor de realisatie 
van een ontsluiting aan de achterzijde van hun percelen zodat zij via het plangebied (bijvoorbeeld) 
hun tuin kunnen bereiken. Insprekers verwijzen ook naar een ouder stedenbouwkundig plan dat in 
januari en juli 2020 aan hen gepresenteerd is en waarin een weg die direct grensde aan hun percelen 
voorzien was. 
 
De initiatiefnemer heeft op 6 april een voorstel voor een ontsluiting gedaan en deze op 19 april 
verder geconcretiseerd. Insprekers kunnen zich niet vinden in het voorstel van initiatiefnemer. 
 
In de inspraakreactie concretiseren de insprekers hun verzoek voor een ontsluiting aan de achterzijde 
van het perceel. Deze ontsluiting moet volgens insprekers een weg worden die bereikbaar moet zijn 
voor motorisch verkeer. De weg zou als een verharde (steenharde) weg moeten worden aangelegd 
en daarmee toegankelijk zijn voor motorvoertuigen. De ontsluiting zou een (niet doorgaande) weg 
moeten zijn die enkel voor bestemmingsverkeer bedoeld is. Insprekers zijn van mening dat prima 
met verkeersborden geregeld kan worden dat enkel sprake is van bestemmingsverkeer, door en voor 
bewoners. Insprekers tonen aan het eind van hun zienswijze de praktische invulling van hun 
zienswijze, door middel van een tekening op een luchtfoto (Google Earth) en door middel van een 
opsomming van punten. Insprekers vragen aan initiatiefnemer en aan de gemeente Goirle om 
medewerking te verlenen aan het realiseren van de door hen gewenste ontsluiting.  
 
De insprekers stellen dat sprake is van ernstige schade als gevolg van het ontnemen van de 
mogelijkheden tot realisatie van de ontsluiting. Dit leidt volgens hen ook tot aantasting van het 
woongenot en het beperken van hun vrije uitzicht. Insprekers zijn van mening dat het voorstel van 
initiatiefnemer haaks staat op hun wensen en meer problemen geeft dan een ontsluiting die 
opengesteld wordt voor gemotoriseerd verkeer van en naar de percelen van bewoners. 
 
Schade is te voorkomen 
In overleg met partijen kan worden bepaald waar de ontsluiting precies zal worden aangelegd. 
Realisatie op de percelen van de Bergstraat, zoals voorgesteld door initiatiefnemer, is volgens 
insprekers gezien de reeds aanwezige bebouwing en erfafscheidingen niet wenselijk. Het slopen van 
hekwerken en bouwwerken zal kapitaalsvernietiging tot gevolg hebben. Het wegprofiel zal op zijn 
minst 3 meter en steenhard moeten zijn om alle gebruikers in de gelegenheid te stellen om veilig van 
dit kleine stukje weg gebruik te kunnen maken.  
 
Insprekers vinden dat het realiseren van een pad zoals voorgesteld door de initiatiefnemer negatieve 
consequenties heeft voor hun privacy. Daarnaast denken zij dat de kans op insluiping en inbraak door 
realisatie van het pad toeneemt. Vanwege de voorgestelde ligging van het pad op de gronden van 
insprekers en het verzoek om de gronden van vrij te maken van obstakels als het pad aangelegd 
wordt vinden zij dat er sprake is van aantasting van hun eigendommen.  
 
Indieners stellen dat de schade en waardevermindering door nu een onomkeerbaar besluit te 
nemen, waardoor er ook in de toekomst geen ontsluiting meer mogelijk is, kan worden gezien als 
planschade. 
  



Gang van zaken inspraakprocedure 
De laatste maanden worden insprekers overvallen met een aanpassing van twee rijen bebouwing in 
het plan in plaats van 1 rij, waardoor ook de ontsluitingsweg van deze woningen en het keerpunt van 
de afvalwagen zijn aangepast. Het gaat in het aangepaste plan volgens insprekers om 15 woningen 
ter hoogte van de percelen van de Bergstraat (eerst 10 woningen). Door de planaanpassing wordt 
volgens indieners het vrije uitzicht van perceel 102 tot en met 116 weggenomen, daar waar (vóór 
planaanpassing) vanaf perceel 104 nog een vrij uitzicht beschikbaar was. In de uiteindelijke tekening 
van het plan is met stippellijn een fiets- en voetpad aangegeven, pal aan de achterkant van de 
percelen van insprekers of zelfs op de percelen van insprekers.  
 
Insprekers stellen dat de steeds aangepaste plannen hun inspraakmogelijkheid, waar zij als 
belanghebbenden recht op hebben, ondermijnt. Ook stellen zij dat er eigenlijk geen inspraak is 
geweest, getuige de laatste e-mail van 19 april waarmee een in de ogen van insprekers geheel 
onacceptabel voorstel door de initiatiefnemer wordt gedaan. Er is ook sprake van tijdsdruk volgens 
insprekers omdat het plan al vanaf 8 april ter inzage ligt, waardoor de bewoners van de Bergstraat 
onnodig met de rug tegen de muur worden gezet. 
 
Beoordeling 
De bovengenoemde indieners hebben een inspraakreactie ingediend die ingaat op drie punten. Deze 
reacties worden in de onderstaande alinea’s afzonderlijk behandeld. 
 
Ontsluiting percelen Bergstraat 
In de huidige situatie grenzen de percelen van de insprekers direct aan agrarische gronden ten 
zuiden van Goirle. Noch op deze agrarische gronden, noch op de percelen van de insprekers is in de 
huidige situatie een ontsluiting van de achterzijde van hun percelen aanwezig.  
 
Over de ontsluiting aan de achterzijden van de percelen van de omwonenden heeft in april 2020 
overleg plaatsgevonden. De resultaten van dit overleg zijn samengevat in een e-mail naar de 
aanwezigen. Zoals aangegeven in een e-mail van de initiatiefnemer aan de omwonenden is er 
onvoldoende ruimte beschikbaar om een pad aan te leggen op de ontwikkelingslocatie. Dit betekent 
dat het pad aangelegd moet worden op de eigen grond van de bewoners. Daarnaast is er te weinig 
ruimte beschikbaar om het pad, zoals de bewoners wensen, toegankelijk te maken voor 
gemotoriseerd verkeerd. Het pad is voorzien als een fiets- en wandelpad dat niet toegankelijk is voor 
gemotoriseerd verkeer. Daarbij geldt dat de ontsluiting uitsluitend gebruikt mag worden voor de 
aangrenzende percelen. Het pad krijgt dus geen openbaar karakter. De voorwaarde voor de aanleg 
van een ontsluiting is dat de eigenaren van de te ontsluiten percelen het eerst onderling eens 
worden over het beschikbaar stellen en vrij maken van de benodigde grond en het over en weer 
vestigen van erfdienstbaarheden. 
 
Voor de verwijzing naar het plan dat in januari 2020 gepresenteerd is geldt dat in dat plan de 
openbare weg die woningen in het plangebied ontsloot grensde aan de percelen van insprekers. In 
het nieuwe plan zijn er woningen voorzien tussen deze percelen en de openbare weg in het 
plangebied. Insprekers gaan eraan voorbij dat in het plan zoals zij dat in januari 2020 gezien hebben 
de openbare weg ophield ter hoogte van de percelen aan de Bergstraat 98a/102. Percelen ten 
westen van deze huisnummers konden niet ontsloten worden via de openbare weg. In het huidige 
plan is ter plaatse van het perceel aan de Bergstraat 108 in het plangebied een keerlus voorzien. Ook 
hier geldt dat ten westen van dit perceel, geen percelen aangesloten kunnen worden op de openbare 
weg, tenzij een verbindingsweg/-pad gerealiseerd wordt. In alle plannen is sprake (geweest) van een 
mogelijke situering van de openbare weg ten behoeve van de ontsluiting van de nieuw te realiseren 
woningen. Pas bij nadere uitwerking van het initiatief in het voorontwerp bestemmingsplan wordt 
het exacte tracé bepaald. De initiatiefnemer probeert steeds om op basis van die voorstellen de 
wensen van derden zo goed mogelijk te verwerken in het plan. In dat verband heeft hij ook de 



voorstellen voor een ontsluiting gedaan. Dat zijn nadrukkelijk voorstellen. Er is nog geen definitieve 
keuze voor een eventuele ontsluiting aan de achterzijde van de percelen gemaakt, noch lag deze in 
januari 2020 of eerder al vast. Insprekers wekken de impressie dat er al wel definitieve keuzes 
gemaakt zijn en dat er volledige medewerking door de initiatiefnemer toegezegd was, op het gebied 
van de ontsluiting van de percelen is dat echter op geen enkele manier het geval. Evenmin blijkt zulks 
uit eerdere verslaglegging, correspondentie of anderszins. 
 
De wens tot realisatie van een ontsluiting aan de achterzijde van de percelen is een zaak tussen de 
eigenaren van deze percelen en de initiatiefnemer. Omdat de ontsluiting, als deze aangelegd wordt, 
niet gerealiseerd wordt in het openbaar gebied is de gemeente Goirle geen partij in dezen.  
 
De initiatiefnemer is bereid om de kosten voor de aanleg van het pad voor zijn rekening te nemen. 
Zoals ook per e-mail aangegeven is de initiatiefnemer zich er terdege van bewust dat het helaas niet 
mogelijk is om aan alle wensen die de bewoners ten aanzien van het pad hebben tegemoet te 
komen. Initiatiefnemer heeft ook reeds eerder benadrukt dat de kans bestaat dat insprekers en hij 
niet tot een voor iedereen bevredigende oplossing kunnen komen. Desalniettemin gaat 
initiatiefnemer de gesprekken met een positieve grondhouding aan en doet hij er alles aan om een 
voor iedereen acceptabele oplossing te vinden. Er is op dit moment nog geen overeenstemming over 
het wel/niet aanleggen van een pad. Ook is er nog geen overeenstemming over de maatvoering van 
het pad. Initiatiefnemer is voornemens de komende tijd opnieuw het gesprek met bewoners aan te 
gaan over het pad. Dit is per e-mail op 27 mei aan een vertegenwoordiger van de insprekers 
medegedeeld. 
 
Schade is te voorkomen 
De ontsluiting zal, als deze gerealiseerd wordt, aangelegd moeten worden op het perceel van de 
eigenaren van gronden die grenzen aan het plangebied. Zoals in het voorgaande antwoord 
aangegeven is dit noodzakelijk omdat op de ontwikkelingslocatie (het plangebied zelf) te weinig 
ruimte is voor de aanleg van een pad. In dat licht is aan de bewoners het verzoek gedaan om, als zij 
instemmen met de realisatie van het pad, hun gronden vrij te maken van opstallen. De 
initiatiefnemer neemt de kosten van de aanleg van het pad voor zijn rekening. Sowieso geldt dat als 
een ontwikkeling vraagt om ingrepen aan het eigendom van derden, zij toestemming moeten geven 
voor de ingrepen uitgevoerd kunnen worden. Zonder deze toestemming, die er tijdens de 
terinzagelegging van het voorontwerp nog niet was, wordt er geen ingreep gedaan.   
 
Dat het pad voorzien wordt op de gronden van bewoners betekent ook dat het pad geen openbaar 
karakter krijgt, het mag alleen door de eigenaren/gebruikers van de ontsloten percelen gebruikt 
worden. De initiatiefnemer is bereid om, op initiatief van bewoners, in gesprek te gaan over het 
afsluiten van het pad met bijvoorbeeld een poort.  
 
Indien de indiener van mening is dat planschade wordt geleden, bestaat de mogelijkheid om op basis 
van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening een verzoek om tegemoetkoming in de planschade in 
te dienen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Onafhankelijk onderzoek zal uitwijzen of dit 
verzoek terecht is. Voor de beoordeling van planschade wordt een vergelijk gemaakt met wat er in 
het oude planologische regime mogelijk was en wat het nieuwe planologische regime mogelijk 
maakt. De feitelijke bebouwing is hier niet aan de orde. Op voorhand wordt niet verwacht dat de 
realisatie tot een dusdanige negatieve aantasting van indieners vermogenspositie zal leiden dat de 
voorziene wijziging van de bestemmingen in redelijkheid niet kan worden toegekend. 
 
 
  



Gang van zaken inspraakprocedure 
De planvorming die heeft geleid tot het voorontwerpbestemmingsplan dat in het voorjaar van 2021 
gepubliceerd is loopt al enige tijd. Er is in het verleden een samenhangende visie op de 
herontwikkeling van de fabrieksterreinen van de HaVeP en Van Besouw vastgesteld. Op basis van die 
visie zijn stedenbouwkundige plannen ontwikkeld die vervolgens vertaald zijn in 
bestemmingsplannen.  Opgemerkt wordt dat het verhoogde deel van het terrein zoals dat in het 
bestemmingsplan opgenomen is, groter is dan voorzien in de visie. De visie zelf is als bijlage bij de 
plantoelichting van het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw” gevoegd. In het 
kader van de inspraak- en zienswijzenmogelijkheden die voor dat bestemmingsplan geboden zijn had 
men kunnen reageren op de visie. 
 
Ook op dit voorontwerpbestemmingsplan konden inspraakreacties ingediend worden. Het 
publiceren van een voorontwerpbestemmingsplan is een optionele, informele en vormvrije stap in 
een bestemmingsplanprocedure. Zoals gebruikelijk in de gemeente Goirle wordt gedurende drie 
weken de mogelijkheid geboden om te reageren op een voorontwerpbestemmingsplan. Door de 
mogelijkheden om te reageren op de bovengenoemde visie, stedenbouwkundige plannen en de 
gebruikelijke periode van terinzagelegging van het voorontwerp wordt het beeld dat de inspraak 
ondermijnd is en onder tijdsdruk plaatsgevonden heeft dan ook niet herkend. Daarbij geldt ook dat in 
januari en juli 2020 alsmede  8 en 10 februari 2021 informatieavonden plaatsvonden. Tijdens die 
avonden is het bestemmingsplan- en inspraakproces aan de orde gekomen. Tijdens de 
informatieavonden in februari 2021 is aan de aanwezigen medegedeeld dat de terinzagelegging van 
het voorontwerpbestemmingsplan eind maart/begin april plaats zou vinden. In een overleg met 
diverse omwonenden op 6 april is daarnaast aangegeven dat de terinzagelegging begon op 8 april, 
hetgeen ook nog per mailbericht op 7 april is bevestigd. Ook is een vooraankondiging gedaan van de 
ter inzage legging per mailbericht van 15 maart. Ook in een publicatie van de gemeente is 
aangegeven wanneer de terinzagelegging begon. Bewoners hebben daarmee voldoende 
mogelijkheden gekregen om zich voor te bereiden op de terinzagelegging.  
 
Er is in het verleden inderdaad een versie van het stedenbouwkundig plan gepubliceerd die verschilt 
van de versie die op 8 en 10 februari gepresenteerd is tijdens een digitale informatieavond. Lopende 
het planvormingsproces worden stedenbouwkundige plannen aangepast aan de nieuwste inzichten. 
De hoofdstructuren van het plan zijn niet gewijzigd, wel is een eerder voorziene fasering geschrapt 
en daardoor is het woonprogramma gewijzigd en volledig ingevuld. Er is echter geen wezenlijk ander 
stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Dat het wijzigen van de plannen de inspraakmogelijkheden 
van bewoners beperkt wordt dan ook niet herkend, temeer omdat reeds uiteengezet is dat er in het 
planvormingsproces veel mogelijkheden geboden zijn om te reageren op de plannen.  
 
In het licht van het aanpassen van het stedenbouwkundig plan wordt opgemerkt dat bewoners 
onjuist aangeven dat er achter de percelen aan de Bergstraat aanvankelijk 10 woningen voorzien 
waren en er in het meest recente plan 15 woningen voorzien. Aanvankelijk waren op deze gronden 5 
woningen voorzien. In het meest recente plan zijn 11 woningen voorzien. De stippellijn waar 
bewoners op wijzen is slechts een suggestie van het tracé van een mogelijke wandelroute. Het staat 
niet vast dat deze route, al dan niet ter plaatse van de stippellijn, gerealiseerd wordt. 
 
Daarnaast is het niet zo dat het aanpassen van het plan leidt tot het wegnemen van het vrije uitzicht 
voor de woningen aan de Bergstraat 102 tot en met 116. Het meest westelijke deel van het plan (met 
de laatste villa’s in De Vloed is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere plannen. Wel is een extra rij 
woningen gevoegd tussen de villa’s en de percelen van de bestaande woningen aan de Bergstraat. 
 

  



Inspraakreactie 3 bewoners Bergstraat 

1. Samenvatting bestemming 'natuur' ten westen van Leij onderdeel laten uitmaken van NNB 

De gebieden ten westen en oosten van de Nieuwe Leij worden in het voorontwerpbestemmingsplan 
verschillend bestemd. De gronden ten oosten van de Nieuwe Leij worden namelijk onderdeel van het 
Natuurnetwerk Brabant terwijl de gronden ten westen van de Nieuwe Leij dit niet worden. Indiener 
verzoekt tot het toevoegen aan de gronden ten westen van de Nieuwe Leij aan het Natuurnetwerk 
Brabant zodat de gehele groenblauwe zone in het plangebied onderdeel wordt van het 
Natuurnetwerk Brabant. 
 
Beoordeling 
Indiener doelt op het verschil tussen de regels voor de gronden in het deelgebied ‘De Vloed’ en de 
overige gronden in de groenblauwe zone. Alle gronden in de groenblauwe zone krijgen de 
bestemming ‘Natuur’. Het verschil tussen de gronden in ‘De Vloed’ en de overige gronden van de 
groenblauwe zone is dat die eerste wel onderdeel worden van het Natuurnetwerk Brabant, de 
gronden van ‘De Vloed’ worden dat niet. Om die reden is op deze gronden ook geen aanduiding van 
toepassing die toevoeging van deze gronden aan het NNB borgt. Buiten die verschil zijn de regels 
voor de gronden in ‘De Vloed’ en rest van de groenblauwe zone gelijk.  
 
De gronden in ‘De Vloed’ worden onderdeel van uit te geven kavels en mandelig eigendom van de 
eigenaren van deze kavels. Deze gronden krijgen een natuurfunctie en als enige extra mogelijkheid 
ten opzichte van de natuurbestemming in de rest van de groenblauwe zone een mogelijkheid tot het 
maken en gebruiken van een kleine verpoosplek nabij de Nieuwe Leij. Niettemin is toevoegen van 
deze gronden aan het NNB niet op zijn plaats omdat dit de gewenste ontwikkeling van de natuurtuin 
beperkt. Deze natuurtuin wordt een verlengstuk van de ‘siertuin’ van de kavels in ‘De Vloed’ en mag 
alleen door de eigenaren van de kavels gebruikt worden. In feite ontstaat hiermee natuur in de vorm 
van ‘kijkgroen’ met een mogelijkheid voor een kleine verpoosplek. De ontwikkeling en het behoud 
van natuurwaarden moet in deze natuurtuin dus enigszins aansluiten bij de woonfunctie van ‘De 
Vloed’. Het toevoegen van de gronden aan het NNB, waarmee de ontwikkeling en het behoud van 
natuurwaarden als doel op zich wordt nagestreefd, is daarmee niet opportuun. Dit alles betekent 
niet dat de natuurtuin als siertuin ingericht of gebruikt mag worden. Het beheer van de natuurtuin 
wordt verankerd in een beheer- en onderhoudsovereenkomst. Die overeenkomst legt onder andere 
beperkingen op aan de hoeveelheid verharding en bouwwerken in de natuurtuin. Het naleven van de 
beheer- en onderhoudsovereenkomst wordt op zijn beurt weer onderdeel van de notariële 
leveringsakte van de kavels in ‘De Vloed’. Daarmee is de natuurontwikkeling ook zonder toevoeging 
van de natuurtuin aan het NNB geborgd.  
 
2. Samenvatting functieaanduiding en planregels natuur- en landschap 

Indiener verzoekt tot het verwijderen van de aanduiding ‘natuur en landschap’ zoals die op de 
bestemming ‘Natuur’ voor de gronden in ‘De Vloed’ rust. Daarnaast verzoekt indiener de regels van 
het bestemmingsplan zo aan te passen dat er in de bestemming ‘Natuur’ voor de gronden in ‘De 
Vloed’ geen nieuwe verharding in de bestemming of nieuwe bouwwerken gerealiseerd kunnen 
worden.  
 
Beoordeling 
In de huidige situatie hebben de gronden waar de aanduiding ‘natuur en landschap’ op rust de 
bestemming ‘Agrarisch - Landschapswaarden’. Deze bestemming wordt gegeven door het 
‘Bestemminsplan Buitengebied Goirle’ (vastgesteld op 20 april 2011). Deze gronden zijn onder 
andere bedoeld voor agrarische doeleinden en de ontwikkeling van landschapswaarden en 
hydrologische waarden. De gronden worden in de huidige situatie gebruikt als weiland. Met de 
huidige bestemming hebben de gronden echter geen primaire natuurfunctie. Met de nieuwe functie 



krijgen de gronden wel die primaire natuurfunctie, ook zonder de door indiener gevraagde 
wijzigingen.  
 
De mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe verhardingen en bouwwerken was opgenomen om 
een kleine verpoosplek aan de Nieuwe Leij mogelijk te maken. Inmiddels zijn de inzichten over de 
vormgeving van de verpoosplek gewijzigd. Het oprichten van bouwwerken is niet langer nodig en in 
plaats van de realisatie van verhardingen wordt ingezet op de realisatie van bijvoorbeeld 
halfverhardingen of graspaden. Om die reden worden de bouwregels die gekoppeld zijn aan de 
aanduiding ‘natuur en landschap’ aangepast. Na aanpassing van die bouwregels is het realiseren van 
verhardingen en bouwwerken op gronden met de aanduiding ‘natuur en landschap’ voor 
recreatiedoeleinden niet langer mogelijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwerp voor de 
‘De Vloed’. In dit ontwerp wordt de verpoosplek ook uitgewerkt. Deze uitwerking vindt plaats op 
basis van uitgangspunten en voorwaarden die aansluiten bij de voorziene natuurfunctie van ‘De 
Vloed’. Deze uitgangspunten en voorwaarden zijn de basis voor het ontwerp en bepalen de 
vormgeving en het gebruik van de verpoosplek. Om aan te geven dat de gronden in ‘De Vloed’ een 
andere (natuur)functie hebben dan de gronden in de rest van de groenblauwe zone wordt de 
aanduiding ‘natuur en landschap’ niet verwijderd. 
 
3. Samenvatting bouwwerken voorkomen binnen bestemming ‘natuur’ 

Indiener verzoekt tot het aanpassen van artikel 5.5.1, lid a, zodat alle bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, ongeacht de bouwhoogte vergunningsplichtig worden. Beter nog zou zijn om bouwwerken en 
bouwwerken, geen gebouw zijnde altijd te verbieden, tenzij ze een functie hebben voor de 
hydrologische functie van de Nieuwe Leij. 
Beoordeling 

Artikel 5.5.1, lid 1 heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Een dergelijke 
omgevingsvergunning is nodig om bouwwerken met een hoogte van meer dan 1,2 meter te bouwen 
in gronden die binnen de bestemming ‘Natuur’ aangeduid zijn als ‘waterberging’. De bouw van 
dergelijke bouwwerken kan nodig zijn in het kader van het waterbeheer.  
Op grond van artikel 5.2, lid a van de regels van het bestemmingsplan is het bouwen van 
bouwwerken verboden tenzij voldaan wordt aan de afwijkingsmogelijkheden uit artikel 5.3. Artikel 
5.3 is hoofdzakelijk nodig voor de eventuele bouw van bijvoorbeeld een nutsvoorziening. De 
mogelijkheden om bouwwerken te bouwen in de bestemming ‘Natuur’ zijn daarmee al zeer beperkt. 
Door de bouwmogelijkheden voor de verpoosplek te beperken nemen zij verder af. Een nog verdere 
inperking van de bouwmogelijkheden wordt onwenselijk gevonden omdat dit de bouw van eventuele 
nutsvoorzieningen en daarmee het algemeen belang dat deze voorzieningen dienen in gevaar brengt. 
 
4. Samenvatting afspraken over omtrent de natuurtuin 

De regels voor de bestemming 'Natuur' van het voorontwerpbestemmingsplan maken het niet 
onmogelijk dat extensief recreatief medegebruik zal plaatsvinden. Dit is geen wenselijke ontwikkeling 
voor een gebied dat de bestemming ‘Natuur' gaat krijgen, aldus indiener. 
 
Daarnaast maken de regels van de bestemming ‘Natuur’ de aanleg van wegen en paden alsmede 
parkeervoorzieningen mogelijk. Indiener vindt dit niet passen bij een natuurbestemming. Indiener 
wijst er ook op dat het realiseren van bouwwerken en erfafscheidingen mogelijk is in de bestemming 
‘Natuur’. Dit acht indiener ook ongewenst. 
 
Indiener is verder van mening dat het verkopen van gronden aan de eigenaren van de kavels in ‘De 
Vloed’ niet van meerwaarde is. Indiener vraagt zich af waarom de natuurtuin niet ook door Van 
Puijenbroek beheerd kan worden, net als meerdere andere natuurgebieden in de regio. Concreet 
verzoekt indiener tot het onderbrengen van het beheer van de natuurtuin bij Van Puijenbroek. Kan 



dat niet, dan wil indiener graag samen met andere bewoners van de Bergstraat en het B-team 
afspraken maken over wat er wel en niet mag in de natuurtuin, welke natuurbeheertype gerealiseerd 
wordt en welk beheer hiervoor nodig is.   
 
Verder verzoekt indiener tot het beschrijven van het gewenste natuurbeheertype in de toelichting 
van het bestemmingsplan.  
 
Beoordeling 

Indiener is geen eigenaar van de gronden die als natuur ontwikkeld gaan worden. De verkoop van 
gronden is een keuze van de initiatiefnemer. Zoals reeds aangegeven wordt het beheer van de 
natuurtuin vastgelegd in een beheer- en onderhoudsovereenkomst. Naleving van deze overeenkomst 
wordt afgedwongen door de notariële leveringsakten van de kavels in ‘De Vloed’. Daarmee is 
voldoende geborgd dat het beheer van de natuurtuin op de juiste manier plaats gaat vinden. De 
beheer- en onderhoudsovereenkomst gaan de eigenaren van de gronden aan met Van Puijenbroek, 
onder nader uit te werken marktconforme voorwaarden. Op die manier is Van Puijenbroek 
betrokken bij de vormgeving van het onderhoud en beheer van de natuurtuin. Hiermee ontstaat een 
eenduidige beheersituatie. De beheers- en onderhoudsovereenkomst wordt een privaatrechtelijk 
contract, derden (zoals omwonenden) zijn geen partij in de overeenkomst en worden daarom niet 
betrokken in het opstellen van de overeenkomst. Wel wordt waar zinvol expertise van het 
Biodiversiteitsteam Goirle-Riel ingewonnen.  De gewenste natuurbeheertypen worden beschreven in 
de toelichting van het bestemmingsplan.  
 
In de gemeente Goirle is het gebruikelijk dat extensief recreatief medegebruik van natuur- en 
bosbestemmingen toegestaan wordt. Uit de begripsbepalingen in artikel 1 wordt duidelijk dat het 
hier gaat om medegebruik van de bestemming ‘Natuur’ met een klein ruimtebeslag. Het gaat dan om 
activiteiten zoals wandelen, picknicken en natuurgerichte recreatie zoals het observeren van vogels. 
Dit zijn natuurvriendelijke vormen van dagrecreatie die ondergeschikt zijn aan de natuurfunctie van 
de gronden. Het extensief recreatief medegebruik wordt daarmee niet geschrapt uit de 
bestemmingsomschrijving van de bestemming ‘Natuur’. 
 
Zoals reeds aangegeven is de bouw van bouwwerken in beginsel verboden door artikel 5.2, lid a 
tenzij een beroep gedaan kan worden op de afwijkingsmogelijkheden uit artikel 5.3. De aanleg van 
wegen en paden kan nodig zijn om het extensief recreatief medegebruik of het beheer van de natuur 
te faciliteren. De wegen en paden zijn essentieel voor het kunnen laten functioneren van deze 
bestemming en worden daarom behouden. Het hoeft hier overigens niet te gaan om verharde wegen 
of paden. Het aanleggen van parkeervoorzieningen in de bestemming ‘Natuur’ is niet nodig. Deze 
mogelijkheid wordt dan ook geschrapt uit het bestemmingsplan. 
 
De mogelijkheid tot het maken van een erfafscheiding is opgenomen om de verpoosplekken in de 
natuurtuin af te kunnen schermen zodat men enige privacy heeft tijdens het aldaar recreëren. 
Daarnaast kan het plaatsen van een afscheiding noodzakelijk zijn om natuurwaarden te beschermen. 
Zoals artikel 5.1 van de regels van het bestemmingsplan duidelijk maakt kan het daarbij ook gaan om 
een afscheiding die bestaat uit beplanting. 
 
5. Samenvatting voorkomen wandel- of fietspad achter Bergstraat 

Insprekers spreken zich, mede namens andere eigenaren van woningen aan de Bergstraat uit, tegen 
de suggestie van een wandel- of fietspad in de bestemming ‘Natuur’ die in hun ogen te dicht bij hun 
eigendom gesitueerd is. 
 
  



Beoordeling 

De gronden waar het eventuele pad voorzien is hebben in de huidige situatie de bestemming 
‘Agrarisch – Landschapswaarden’, met de aanduidingen ‘archeologische verwachtingswaarde’, 
‘cultuurhistorisch waardevol gebied’ en ‘hydrologisch waardevolle buffer’ uit het ‘Bestemmingsplan 
Buitengebied Goirle’. Dit bestemmingsplan is op 20 april 2011 vastgesteld. Op grond van lid 8.1, sub k 
is in deze bestemming het behoud, herstel en/of ontwikkeling van (on- en halfverharde) paden, 
wegen en parkeervoorzieningen mogelijk. Dit betekent dat in de huidige situatie er ook een pad 
achter de percelen van de insprekers aangelegd kan worden (al dan niet na het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 8.5). Het nieuwe bestemmingsplan leidt in dat opzicht niet 
tot een verandering van de planologische mogelijkheden. 
 
In het stedenbouwkundig plan van het gebied is aangegeven dat er een mogelijkheid is om een 
wandel- of fietspad achter en langs de huidige percelen van de Bergstraat die grenzen aan de 
bestemming ‘Natuur' aan te leggen. Dit is een suggestie. De houding van bewoners van de Bergstraat 
tegenover deze suggestie is bekend. Om die reden wordt de suggestie van het fiets- of wandelpad 
verwijderd uit het stedenbouwkundig plan.  
 
In aanvulling op het voorgaande wordt opgemerkt dat de natuurtuin zelf privé-eigendom wordt. Op 
dit privé-eigendom kunnen niet zomaar paden en wegen aangelegd worden door derden. Daarmee 
kan er ook geen doorlopend wandelpad achter de kavels aan de Bergstraat gerealiseerd worden. 
Naar aanleiding van een verzoek in de vooroverlegreactie van de provincie Noord-Brabant zijn de 
mogelijkheden om (on- en halfverharde) paden en wegen in deze bestemming te realiseren beperkt 
tot het behoud en herstellen van bestaande paden en wegen. Het wandel- of fietspad is geen 
bestaand pad of bestaande weg en kan door deze wijziging niet langer gerealiseerd worden.  
 
6. Samenvatting vastleggen verplichting natuurinclusief bouwen 

Meer aandacht moet uitgaan naar de bestaande kwaliteiten van het gebied en hoe dit 
natuurinclusief in de plannen wordt meegenomen, aldus indiener. Daarnaast wenst indiener in het 
bestemmingsplan meer te kunnen lezen over de bestaande kwaliteiten van het plangebied en de 
manier waarop zij verwerkt worden in de planontwikkeling.  
 
Beoordeling 

Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad van Goirle een motie aangenomen inhoudende dat er 
natuurinclusief gebouwd moet worden. Op grond van deze motie krijgt het natuurinclusief bouwen 
vorm in het ontwerp van de toekomstige situatie. Een en ander wordt verder toegelicht in het 
ontwerpbestemmingsplan. Het Biodiversiteitsteam Goirle-Riel wordt, in lijn met de voornoemde 
motie, betrokken bij de verdere planontwikkeling zodat het natuurinclusief bouwen voldoende 
aandacht krijgt. 
  



7. Samenvatting ontbreken van soorten in natuurtoetsen 

Het onderzoek naar soorten in het plangebied is gebaseerd op verouderde gegevens uit de NDFF 
over de periode 2012 t/m 2017. In en bij het plangebieden zijn soorten waargenomen die niet 
vermeld zijn in het natuuronderzoek. Insprekers verzoeken naar aanleiding hiervan tot het 
actualiseren van de onderzoeken. 
 
Beoordeling 

Het klopt dat een aantal rodelijstsoorten in het plangebied aanwezig is, zoals de soorten die indiener 
noemt. De rode lijst staat echter los van de Wet natuurbescherming. Een soort kan dus beschermd 
worden door de Wet natuurbescherming zonder op de rode lijst te staan of andersom. Opname van 
een soort op de rode lijst zegt dus niets over het wel/niet wettelijk beschermd zijn van die soort. 
Daarnaast geldt dat als een soort op enig moment in het plangebied aangetroffen is, dit niet wil 
zeggen dat de soort ook (vaste) rust- of verblijfsplaatsen in het plangebied heeft. 
De patrijs wordt niet beschermd door de Wet natuurbescherming, tenzij deze soort aan broeden is. 
Ten aanzien van de patrijs geldt dat het nest (net als nesten van andere broedvogels in Nederland) 
slechts beschermd is wanneer de soorten aan het broeden is. Met het broedvogels wordt rekening 
gehouden door bijvoorbeeld kapwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.  
 
De torenvalk is een zogenoemde categorie-5-soort. Dit betekent dat het nest van de torenvlak alleen 
beschermd is als dit om ecologische redenen gerechtvaardigd is. Overigens is er geen sprake van een 
nieuwe waarneming van de torenvlak. In de periode tot 2017 is deze soort ook waargenomen in de 
omgeving van het plangebied. In de destijds opgestelde natuurtoets is de soort niet relevant 
bevonden voor verder onderzoek. 
 
De wezel is opgenomen in het ontheffing van de Wet natuurbescherming. Voor deze soort worden 
conform de ontheffing maatregelen genomen om negatieve effecten voor de soort waar mogelijk te 
beperken.   
 
Net als de patrijs is de koninginnenpage in de Wet natuurbescherming niet aangemerkt als een 
beschermde soort. 
 
Zoals indiener constateert is een aanvraag voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming 
gedaan. Wanneer een ontheffing verleend is, is de geldigheid van de ontheffing maatgevend voor het 
antwoord op de vraag wanneer een natuurtoets geactualiseerd moet worden. Gedurende de periode 
dat een ontheffing geldig is, hoeft geen actualisatie van de natuurtoets plaats te vinden. In 2020 is 
een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend voor werkzaamheden met betrekking tot 
beschermde soorten in het plangebied, daarmee is actualisatie van de natuurtoets niet nodig.  
 
8. Samenvatting voorkomen meer woningen aan Zuidrand Goirle 

Indiener verwijst terug naar het eerste punt van diens inspraakreactie en vraagt zich af hoe de nu 
voorziene woningbouw zich verhoudt tot de herbegrenzing van het NNB. Indiener wil graag de 
zekerheid dat de nu voorziene uitbreiding de laatste uitbreiding van Goirle is. Omdat de delen van de 
natuurbestemming in ‘De Vloed’ geen onderdeel worden van het NNB vindt indiener dat hij te weinig 
zekerheid heeft dat de kern van Goirle niet verder in zuidelijke richting uitgebreid wordt. 
 
In aanvulling op het voorgaande vraagt indiener zich af wat er in de Notitie prioritering 
woningbouwlocatie 2016-2021 bedoeld wordt met het prioriteit geven aan de gedeeltelijke 
ontwikkeling van de zuidrand van Goirle. Onder verwijzing naar andere beleidsstukken vraagt 
indiener zich af of dit betekent dat wat nu de bestemming ‘Natuur’ krijgt in de toekomst onbebouwd 
blijft. 



Beoordeling 

De herbegrenzing van het NNB is nodig om de gewenste woningbouwontwikkeling te kunnen 
realiseren. Zoals blijkt uit de plantoelichting van het bestemmingsplan wordt er uiteindelijk meer 
NNB gerealiseerd dan strikt genomen noodzakelijk. Voor ‘De Vloed’ wordt een totaalontwerp 
gemaakt. Dat ontwerp schept de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de gewenste 
natuurbeheertypen. ‘De Vloed’ wordt daarmee daadwerkelijk een natuurgebied, ook al wordt het 
geen onderdeel van het NNB. ‘De Vloed’ wordt mandelig eigendom van de eigenaren van de 
woningen die in dit deelgebied voorzien zijn. De gronden komen daarmee in privaat bezit. Vanwege 
het private bezit van de gronden en de ontwikkeling van ‘De Vloed’ die gericht wordt op het 
ontwikkelen, behouden en versterken van natuurwaarden is het niet voorstelbaar dat hier in de 
toekomst woningen gebouwd worden.  
 
De ‘Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021’ is geen actueel beleid meer. Om die reden 
worden teksten over dit document verwijderd uit het bestemmingsplan. 
 

9. Samenvatting correcties afbeelding 4.5 en verwijzing naar figuur 4.2 

Indiener wijst op het ontbreken van een kaart met te handhaven en te kappen bomen (figuur 4.5) in 
de toelichting. Daarnaast wijst indiener op ontbrekende kaders op figuur 4.2. 
 
Beoordeling 

In paragraaf 4.4 wordt verwezen naar een kaart met te kappen de te behouden bomen. Deze kaarten 
zijn afkomstig uit een boomeffectanalyse die als bijlage bij de toelichting is gevoegd. In de toelichting 
is de kaart met de te kappen bomen uiteindelijk niet opgenomen. De verwijzing naar deze kaart is 
per ongeluk blijven staan. Bij het maken van het ontwerpbestemmingsplan wordt bezien of het 
opnemen van de kaart met te kappen en te behouden bomen alsnog nodig is. Zo ja, dan wordt de 
kaart opgenomen en de verwijzing aangepast. Zo nee, dan wordt de verwijzing uit de tekst 
verwijderd. De kaart is in ieder geval te raadplegen in de bijgevoegde boomeffectanalyse. 
 
De tekst in de toelichting verwijst inderdaad naar rode en gele kaders op figuur 4.2. Er moet echter 
verwezen worden naar figuur 5.5 (de figuur die onder de tekst met de rode en gele kaders staat). Dit 
wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 
 
10. Samenvatting ontbreken stikstofdepositie en habitattypen 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt verwezen naar stikstofdepositie die een negatieve 
invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden. Er wordt aangegeven dat deze onderzoeken bij het 
ontwerpbestemmingsplan worden gevoegd. Indiener heeft de onderzoeken niet kunnen vinden.  
 
Beoordeling 

Het klopt dat bij het voorontwerpbestemmingsplan nog geen onderzoeken naar stikstofdepositie 
gevoegd waren. Deze onderzoeken waren nog in uitvoering op het moment dat het 
voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd werd. De onderzoeken worden bij het 
ontwerpbestemmingsplan gevoegd zodat inspreker hen indien gewenst kan raadplegen. 
  



11. Samenvatting voorkomen meer woningen aan Zuidrand Goirle 

Indiener is van mening dat bij de beoordeling van de verkeerssituatie gebruik is gemaakt van een 
verouderd beleidsdocument (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2013, GVVP 2013). Door het 
verouderde GVVP 2013 te gebruiken wordt volgens indiener voorbijgegaan aan een grote stijging van 
de automobiliteit, zoals wel blijkt uit prognoses van het min. van lenW. Indiener verzoekt daarom tot 
het beoordelen van de verkeerssituatie op basis van de meest recente inzichten. 
 
Beoordeling 

Conform het GVVP 2013 is gebruik gemaakt van de normen voor verkeersgeneratie uit CROW-
publicatie 317. Dit sluit aan bij de uitgangspunten uit de visie ‘Zuidrand Goirle, met de tijdstroom 
mee….’. De kengetallen uit CROW-publicatie 317 wijken niet af van recentere publicaties als het gaat 
om de verkeersgeneratie van de voorgenomen ontwikkeling. Daarmee geeft de beoordeling van de 
verkeerssituatie een actueel beeld van het effect van de voorgenomen ontwikkeling. Uit paragraaf 
2.2 van het verkeersonderzoek (als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd) blijkt dat de 
verkeersgeneratie van de bedrijven die zich voor vaststelling van dit bestemmingsplan in het 
plangebied mogen vestigen niet is gesaldeerd met de verkeersgeneratie van de woningen. De in het 
onderzoek berekende verkeersintensiteiten komen daarmee hoger uit dan zij in werkelijkheid zijn. 
Insprekers mening dat er in het verkeersonderzoek een beoordeling plaatsvindt op basis van een te 
lage verkeersgeneratie wordt dan ook niet gedeeld. 
 
12. Samenvatting opnemen van kruising Bergstraat-Parallelweg 

Indiener vindt dat in het verkeersonderzoek arbitraire beoordelingspunten gebruikt zijn. Het 
bevreemdt indiener dat er gekozen is voor het uitvoeren van beoordelingen voor kruisingen die 
volgens indiener op afstand van het plangebied liggen (bijvoorbeeld de kruising 
Rillaersebaan/Turnhoutsebaan). Indiener had een beoordeling van de verkeerseffecten op de wegen 
nabij het plangebied verwacht. Indiener geeft daarbij aan dat hij van de gemeente verwacht dat het 
gewenst is om het verkeer van en naar het plangebied zo min mogelijk door het centrum van Goirle 
te laten rijden. Indiener verzoekt tot het ook beoordelen van de verkeerseffecten op de kruising 
Bergstraat/Parallelweg. 
 
Beoordeling 

De routes die in het verkeersonderzoek zijn geanalyseerd zijn afkomstig uit het verkeersmodel 
(regionaal verkeersmodel Midden-Brabant). Dat model berekent wat voor het verkeer de snelste 
route naar hun bestemming is. Het is gebruikelijk om dergelijke verkeersstromen met behulp van een 
verkeersmodel inzichtelijk te maken. Dit verklaart waarom er beoordelingspunten beschouwd 
worden die volgens indiener op afstand van het plangebied liggen: het model voorziet hier 
veranderingen als gevolg van verkeer van en naar het plangebied. Bij deze beschouwingen is 
rekening gehouden met aanpassingen van de kruispunten Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan en 
Turnhoutsebaan/Poppelseweg naar rotondes. Daarnaast is rekening gehouden met de herinrichting 
van de Tilburgseweg.  
 
Verder geldt dat de Tilburgseweg net heringericht is en er geen verdere herinrichting van die weg 
voorzien is. Op dit momoment loopt nog wel een herinrichting van de hoek van de Tilburgseweg-
Kalverstraat (verandering weginrichting en instellen eenrichtingsverkeer). Mogelijk worden nieuwe 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd als het plan ontwikkeld wordt. Ten aanzien van 
de Bergstraat heeft de gemeente een voornemen tot herinrichting. Bewoners worden betrokken bij 
het concretiseren van dit voornemen. De herinrichting van de Bergstraat wordt pas uitgevoerd nadat 
de ontwikkeling van het Land van Anna heeft plaatsgevonden. Bij de gemeente zijn tot slot geen 
verkeersproblemen op de kruising Bergstraat-Parallelweg bekend. 



13. Samenvatting meer aandacht voor veiligheid en leefbaarheid 

In het verkeersonderzoek wordt volgens indiener uitsluitend gekeken naar de doorstroming van het 
verkeer. Veiligheid, snelheid en staat van onderhoud (en hinder hierdoor) van wegen zijn niet 
meegenomen. Dit is volgens indiener een veel te smalle verkeerskundige benadering. Indiener 
verzoekt tot het rekening houden met ontwerpaanbevelingen voor een veilige straat van de ANWB. 
Deze ontwerprichtlijnen gaan uit van het zodanig indelen van de beschikbare ruimte dat alle 
weggebruikers een veilige plek op straat kunnen krijgen.  
 
Beoordeling 

Inspreker wijst op onderwerpen die te maken hebben met de weginrichting en het gedrag van de 
weggebruiker. Beide onderwerpen hebben geen plek in een bestemmingsplan omdat zij niets met de 
bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van gronden te maken hebben. De Bergstraat is een belangrijke 
oost-westverbinding in Goirle en moet daarom tweebaans zijn. Gelet op het huidige profiel van de 
weg en het beleidsmatige belang dat gehecht wordt aan behoud van de boomstructuur (zie het 
Groenstructuurplan) is er in dit geval in de huidige situatie onvoldoende ruimte beschikbaar om de 
Bergstraat anders in te richten en bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden te realiseren. Binnen de 
beschikbare ruimte is de Bergstraat nu al zo veilig mogelijk ingericht. Naar aanleiding van deze 
inspraakreactie is in het ontwerpbestemmingsplan in paragraaf 4.5 een beschouwing van de 
verkeersveiligheid op de Bergstraat en andere wegen opgenomen. 
 
14. Samenvatting opnieuw beoordelen van trillinghinder en geluidswerende maatregelen aan 

woningen treffen 

Indiener wijst erop dat de huidige bebouwing aan de Bergstraat volgens indiener last heeft van 
trillingen als gevolg van verkeersbewegingen. Volgens indiener worden daarbij de normen voor 
trillingen overschreden. Indiener vreest dat een toename van de verkeersbewegingen leidt tot een 
toename van de trillingshinder. Een toename in de verkeersbewegingen acht indiener daarom strijdig 
met een goede ruimtelijke ordening want hieruit volgt een toename van de trillingshinder. 
 
Verder wijst indiener erop dat er in het verleden het initiatief is genomen tot het saneren van de 
geluidhinder ter plaatse van woningen aan de Bergstraat. In dat verband zijn bij sommige woningen 
aan de Bergstraat al geluidwerende maatregelen genomen. Dergelijke maatregelen zijn echter niet 
bij alle woningen genomen. Indiener verzoekt daarom om bij woningen waar nog geen sanering van 
de geluidbelasting heeft plaatsgevonden alsnog te beoordelen of het nemen van geluidwerende/-
reducerende maatregelen nodig is en aan de bewoners van die woningen een saneringsvoorstel te 
doen.  
 
Beoordeling 

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft trillingsonderzoek gedaan in twee woningen 
aan de Bergstraat. Het gaat hier om de woning aan de Bergstraat 109 en de woning aan de 
Bergstraat 188j. De conclusies van dit onderzoek zijn als volgt: 
 
Woning Bergstraat 109 
In de woning Bergstraat 109 (woonkamer verdiepingsvloer) treden trillingen op met een 
maximumwaarde van de effectieve trillingssterkte Vmax van 0,65 [--]. Deze trillingssterkte kan, 
gezien de oorsprong van de trillingen, namelijk (zwaar) vrachtverkeer, gedurende zowel de dag-, 
avond- als nachtperiode optreden. Dit betekent dat voor de dag- en avondperiode de onderste 
streefwaarde A1 = 0,2 [--] uit de SBR-richtlijn B wordt overschreden. Er wordt echter wel voldaan aan 
de bovenste streefwaarde A2 van respectievelijk 0,8 [--]. De effectieve waarde van de trillingssterkte 
over de gehele beoordelingsperiode Vper bedraagt 0,11 [--], 0,06 [--] en 0,04 [--] voor respectievelijk 



de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermede wordt, binnen 10%-meet- en rekennauwkeurigheid, 
voldaan aan de streefwaarde A3 voor de trillingssterkte Vper t.w. 0,1 [--]. Gedurende de 
nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) wordt met Vmax de bovenste streefwaarde A2 = 0,4 [--] 
overschreden. Dit betekent dat de trillingen kunnen zorgen voor slaapverstoring. Op grond van de 
gevonden onderzoeksresultaten en voornoemde toetsing kan gesteld worden dat in de woning 
Bergstraat 109 hinder c.q. slaapverstoring als gevolg van trillingen vanwege het verkeer op Bergstraat 
in de nachtperiode (anders dan in de dag en avond) verwacht mag worden. De huidige klachten van 
de eigenaren/bewoners van deze woningen met betrekking tot trillingshinder kunnen, uitgaande van 
voornoemd toetsingscriterium, vinden dan ook steun in de resultaten van het onderzoek. 
  
In de woning Bergstraat 118j (woonkamer verdiepingsvloer) treden trillingen op met een 
maximumwaarde van de effectieve trillingssterkte Vmax van 0,42 [--]. Dit betekent dat voor de dag- 
en avondperiode de onderste streefwaarde A1 = 0,2 [--] uit de SBR-richtlijn B wordt overschreden. Er 
wordt echter wel voldaan aan de bovenste streefwaarde A2 van 0,8 [--]. Gedurende de nachtperiode 
wordt, binnen 10% meet- en rekennauwkeurigheid, voldaan aan de bovenste streefwaarde A2 = 0,4 
[--]. De effectieve waarde van de trillingssterkte over de gehele beoordelingsperiode Vper bedraagt 
0,04 [--], 0,01 [--] en 0,01 [--] voor 
respectievelijk de dag- en avond- en nachtperiode. Hiermede wordt in alle etmaalperioden voldaan 
aan de streefwaarde A3 voor de trillingssterkte Vper, te weten maximaal 0,1 [--]. Op grond van de 
gevonden onderzoeksresultaten en voornoemde toetsing kan gesteld worden dat hinder (en 
slaapverstoring) als gevolg van trillingen vanwege het verkeer op ter plaatse van de Bergstraat 118j 
niet verwacht mag worden. 
  
Op basis van de uitgevoerde trillingsmetingen volgens de SBR-richtlijn A kan geconcludeerd worden 
dat (nieuwe) schade aan de woning Bergstraat 109 als gevolg van het vrachtverkeer op de Bergstraat 
niet te verwachten is. De rekenwaarde van de trillingssnelheid Vd is ruimschoots lager dan de in SBR-
trillingsrichtlijn A geformuleerde grenswaarde (begane grond en verdieping). De trillingen vanwege 
de Bergstraat kunnen derhalve vanuit schade perspectief als toelaatbaar worden gekwalificeerd (mits 
het bouwwerk in goede bouwkundige staat verkeerd). 
 
Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek gaat de gemeente snelheidsremmende 
maatregelen aan de Bergstraat treffen. Het gaat om de volgende twee maatregelen: 

1. De oude wegversmalling (ter hoogte van huisnummers 105-112) wordt weer terug geplaatst. 
2. Nieuwe chicane aanleggen (ter hoogte van huisnummers 120-128). 

 
15. Herinrichting straten in de omgeving van locatie van Puijenbroek voor de start van de bouw 

Gelet op het voorgaande acht indiener het noodzakelijk om eerst de straten in de omgeving van het 
plangebied (in het bijzonder de Bergstraat) opnieuw in te richten voor de ontwikkelingen in het 
plangebied uitgevoerd kunnen worden. Dit omdat heringerichte wegen het (bouw)verkeer af kunnen 
wikkelen op een manier die de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vergroot. 
 
Beoordeling 

Voor zover het herinrichten van wegen aan de orde is, wordt dit niet gedaan voor de ontwikkeling 
van het plangebied voltooid is. De ontwikkeling vraagt immers om zwaarder sloop- en bouwverkeer. 
Het herinrichten van wegen terwijl bekend is dat er gedurende enige tijd zwaarder verkeer gebruik 
van gaat maken is kapitaalvernietiging want het er bestaat het risico dat heringerichte delen kapot 
worden gereden.  
 



Een herinrichting voorafgaand aan de ontwikkeling van het plangebied is overigens niet nodig. De 
wegen van en naar het plangebied (met name de Bergstraat zelf) zijn voldoende breed en in 
voldoende staat van onderhoud om het sloop- en bouwverkeer- snel en veilig af te kunnen wikkelen.  
 
16. Samenvatting elektrische voertuigen en deelauto’s 

Bij het onderdeel parkeren wordt geen aandacht besteed aan het opladen van elektrische 
voertuigen. Indiener wijst op een wettelijke verplichting tot het bieden van laadvoorzieningen voor 
elektrische auto’s die opgenomen is in het Bouwbesluit 2012. Ook komt het gebruik van deelauto’s 
(om de parkeerdruk te verlichten) geheel niet aan bod. Indiener vindt dit een gemiste kans. 
 
Beoordeling 

Een bestemmingsplan vindt zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening en regelt alleen zaken die 
nodig zijn om te komen tot een goede ruimtelijke ordening. Een bestemmingsplan biedt daarbij 
weliswaar bouwmogelijkheden, maar stelt geen eisen op het gebied van constructie, 
energieprestatie van gebouwen, infrastructuur en dergelijke. Zoals indiener al aangeeft is de 
wettelijke verplichting tot het bieden van voldoende oplaadvoorzieningen en het bieden van een 
geschikte laadinfrastructuur vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Op de initiatiefnemer rust de plicht 
om ervoor te zorgen dat de gebouwen die hij wil ontwikkelen voldoen aan de relevante eisen uit het 
Bouwbesluit. De gemeente toetst of hier aan voldaan wordt zodra de initiatiefnemer vergunningen 
voor de bouw van gebouwen aanvraagt. Indien nodig zal dan worden bezien of voldaan wordt aan de 
bepalingen over het bieden van een infrastructuur en oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s.  
 
In de meer grootstedelijke gebieden van Nederland mag het delen van auto’s dan in opkomst zijn, 
buiten deze gebieden staat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Daarnaast wordt betwijfeld 
of deelauto’s voldoende aantrekkelijk zijn voor een zodanig grote groep gebruikers dat het autobezit 
substantieel teruggedrongen wordt. Om die reden is vooralsnog de keus gemaakt om in deze 
ontwikkeling niet in te zetten op deelauto’s. Mochten toekomstige bewoners toch gebruik willen 
maken van deelauto’s, dan zijn er voldoende parkeervoorzieningen in het plangebied aanwezig. 
 
In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gesteld dat de locatie van Puijenbroek 
goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Een juistere conclusie is volgens indiener  dat het 
plangebied niet goed met openbaar vervoer te bereiken is. De halte nabij het plangebied is namelijk 
alleen bedoeld voor de buurtbus. Bushaltes voor reguliere lijnbussen liggen aan de Dorpsstraat en de 
Wittendijk. 
 
Beoordeling 

Dat alleen de buurtbus nabij het plangebied halteert zal worden opgenomen in de toelichting van het 
bestemmingsplan. De haltes waar de reguliere lijnbus halteert liggen op 10-15 minuten lopen van het 
plangebied. Alle woningen aan de zuidrand van Goirle liggen op 10-15 minuten lopen van een 
bushalte. De OV-bereikbaarheid van het plangebied is daarmee vergelijkbaar met die van de rest van 
de zuidrand. Deze nuance zal in de toelichting van het plangebied worden gemaakt. Het verbeteren 
van de OV-bereikbaarheid van Goirle is, hoewel de wens bekend is, iets dat buiten de reikwijdte van 
het bestemmingsplan valt. Als gevolg van dit bestemmingsplan alleen wordt het openbaar vervoer 
door Goirle dan ook niet geïntensiveerd. Sowieso is de concessiehouder verantwoordelijk voor 
veranderingen in het openbaar vervoer. Het is aan hen om bushaltes te behouden of nieuw aan te 
leggen. De gemeente heeft hier geen invloed op. 
 
18. Sloop- en bouwverkeer niet door de Bergstraat 



Indiener verzoekt om zo goed als mogelijk eventuele schade als gevolg van sloop- en bouwverkeer te 
voorkomen. Indiener acht de Bergstraat onvoldoende geschikt voor deze verkeersafwikkeling. De 
Parallelweg wordt door indiener als goed alternatief voor de route over de Bergstraat gezien voor 
het werkverkeer tijdens de sloop en de bouw van locatie Van Puijenbroek. Indiener wijst verder op 
een uitspraak van een ambtenaar die volgens hem onvoldoende benadrukte dat er sprake moet zijn 
van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’ waar het schade door bouwverkeer betreft. 
 
Beoordeling 

Het plangebied kan zowel via de route over de Parallelweg en de Bergstraat als via de route over de 
Tijvoortsebaan en de Bergstraat gemakkelijk en veilig bereikt worden door (groot) sloop- en 
bouwverkeer. Dit geldt ook voor de route over de Poppelseweg en de Bergstraat. Er zijn derhalve 
voldoende mogelijkheden om het sloop- en bouwverkeer snel en veilig af te wikkelen. In het op te 
stellen afwikkelingsplan voor het sloop en bouwverkeer (zie onder) wordt dit verder geconcretiseerd. 
 
In de inspraakreactie wijst indiener op een mededeling van de initiatiefnemer dat een plan voor de 
afwikkeling van het sloop- en bouwverkeer gemaakt wordt. De initiatiefnemer gaat dit plan maken 
en de gemeente gaat het beoordelen. Bij die beoordeling wordt bezien of de Parallelweg een veilige 
en doelmatige route voor het sloop- en bouwverkeer kan zijn. Welk plan er ook gemaakt wordt, 
voorop staat dat eventuele hinder voor de bewoners van Goirle waar mogelijk voorkomen of beperkt 
wordt. Zo min mogelijk bewoners moeten hinder ondervinden van het sloop- en bouwverkeer. 
 
Ook voor de initiatiefnemer en de gemeente geldt dat zij schade altijd willen voorkomen. Mocht er 
onverhoopt toch schade ontstaan, dan zal die vergoed worden. Dat is wat de ambtenaar waar 
indiener naar verwijst aan heeft willen geven. 
  



Inspraakreactie Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel 

Stedenbouwkundigplan 

1. Samenvatting betrokkenheid stedenbouwkundig plan 

Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel is niet betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig 
plan. Dit terwijl zij als biodiversiteitteam wel nauw betrokken zijn geweest bij het tot stand komen 
van de visie ‘Zuidrand Goirle, met de tijdstroom mee….’. De stichting wijst op een aantal verschillen 
tussen de eerdergenoemde visie en het stedenbouwkundig plan. 
 
Beoordeling 

Het stedenbouwkundig plan is opgesteld in opdracht van de initiatiefnemer van de voorgenomen 
ontwikkeling. Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen wie hij wel of niet betrekt bij het opstellen 
van het stedenbouwkundig plan.  Delen van het stedenbouwkundig plan worden overigens nog 
verder uitgewerkt, bijvoorbeeld ten aanzien van ‘De Vloed’. Initiatiefnemer is voornemens de 
stichting te informeren over de uitwerking van de plannen en het opstellen van de beheers- en 
onderhoudsovereenkomsten. De stichting heeft een notitie over natuurinclusief bouwen gemaakt 
die als basis dient voor de verdere uitwerking van dit onderwerp. 
 
2. Bebouwing in ‘De Vloed’ 

Indiener wijst erop dat de bebouwing zoals voorzien in het stedenbouwkundig plan dieper in de 
groenblauwe zone reikt dan voorzien in de visie ‘Zuidrand Goirle, met de tijdstroom mee….’. Dit deel 
van het plangebied moet in de ogen van indiener vanwege de natuurpotentie en 
waterbergingsfunctie gevrijwaard blijven van bebouwing. 
 
Beoordeling 

In het stedenbouwkundig plan dat aan het voorontwerpbestemmingsplan ten grondslag ligt reikt de 
bebouwing inderdaad iets dieper de groenblauwe zone in dan voorzien in de visie ‘Zuidrand Goirle, 
met de tijdstroom mee….’. Een visie is echter een strategisch document dat een bepaald ideaalbeeld 
voorziet. Het stedenbouwkundig plan is een vertaling daarvan op basis van onderzoeken naar hoe 
het plangebied zo ingevuld kan worden dat aan de meeste belangen tegemoet kan worden gekomen. 
Zo laat onderzoek naar de waterhuishouding zien dat er voldoende ruimte voor waterberging in het 
plangebied blijft.  Uit de plantoelichting van het bestemmingsplan blijkt dat er in de voorziene 
situatie meer NNB (Natuurnetwerk Brabant) gerealiseerd wordt in deze ontwikkeling dan strikt 
genomen noodzakelijk. Daarnaast worden de gronden die in het bestemmingsplan ‘De Vloed’ 
worden genoemd ook ontwikkeld tot gronden met een natuurfunctie. Voor ‘De Vloed’ wordt een en 
ander uitgewerkt in een totaalontwerp dat de randvoorwaarden schetst van de gewenste 
natuurbeheertypen. In het bestemmingsplan is de natuurwaarde van de gronden dan ook 
onderkend. het bestemmingsplan gaat de randvoorwaarden voor benutting van de natuurpotentie 
scheppen. De mening van indiener wordt derhalve niet gedeeld. 
 
3. Landschapsversterking uit de visie niet ingevuld 

Indiener geeft aan de natuurontwikkeling in balans te vinden met de woningbouw. Wel pleit indiener 
voor het realiseren van landschapselementen in een door indiener beschreven gebied achter de 
kavels ten zuiden van de Tuin van Huize Anna. Deze landschapselementen bestaan uit het 
aanbrengen en beheren van houtsingels, struweelhagen en akkerranden en moeten passen in een 
reguliere, natuurinclusieve, agrarische bedrijfsvoering. 
 
  



Beoordeling 

Bij het ontwerpbestemmingsplan wordt een nieuw totaalontwerp voor ‘De Vloed’ gevoegd. Dit 
totaalontwerp bepaalt ook waar de landschapselementen ten behoeve van een verdere versterking 
van de natuurwaarden gerealiseerd worden. Het beheer van de gronden en landschapselementen 
wordt vastgelegd in beheers- en onderhoudsovereenkomsten die gesloten worden tussen de 
bewoners van de toekomstige woningen aan ‘De Vloed’ en de initiatiefnemer.  
 
Ten aanzien van de suggestie van indiener om achter de kavels ten zuiden van de tuin van Huize 
Anna landschapselementen op te merken wordt het volgende opgemerkt: deze 
landschapselementen worden gerealiseerd voor zover zij in het plangebied liggen. Indiener wijst 
namelijk op gronden die deels buiten het plangebied van het bestemmingsplan vallen. De gronden 
buiten het plangebied maken geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan maar zijn bestemd als 
‘Agrarisch – Landschapswaarden’ in het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Goirle (vastgesteld op 20 
april 2011). Deze buiten het plangebied gelegen gronden zijn in gebruik als akker- en weiland. Op 
basis van luchtfoto’s wordt verondersteld dat op deze gronden in de huidige situatie geen 
landschapselementen aanwezig zijn.  
Met uitzondering van een boomgroepen/bosje zijn op de gronden die wel in het plangebied liggen 
ook geen landschapselementen aanwezig. Ook deze gronden zijn in het ‘Bestemmingsplan 
Buitengebied Goirle’ bestemd als ‘Agrarisch – Landschapswaarden’. In het plangebied is het 
behouden van de bestaande boomgroepen/bos voorzien. Daarnaast worden in het plangebied 
nieuwe lijnvormige landschapselementen gerealiseerd. Hiermee wordt een coulissenlandschap 
ontwikkeld en worden leef- en schuilgelegenheden voor fauna geboden. In de toekomstige situatie 
worden in het plangebied dus juist de door indiener gewenste landschapselementen gerealiseerd. 
 
4. Locatie markante linde 

De markante linde op het HaVeP-terrein is nu opgenomen in een uitgeefbaar kavel van de nieuwe 
wijk. Dit leidt volgens indiener tot een risico dat de boom gekapt wordt omdat toekomstige 
eigenaren van het kavel de boom ongewenst vinden. Daarnaast vindt indiener dat de boom beter tot 
zijn recht komt in de openbare ruimte. 
 
Beoordeling 

De linde waar indiener op wijst is op de Groene kaart van de gemeente Goirle niet aangemerkt als 
een individuele waardevolle boom. De boom is dus geen boom die bijvoorbeeld vanwege zijn 
monumentale waarde behouden moet blijven door hem een plek te geven in de openbare ruimte 
waar de boom als gemeentelijk eigendom beschermd is tegen handelingen van private partijen. De 
mening dat de boom in de openbare ruimte moet staan wordt daarom niet gedeeld. De boom wordt 
beschermd door de regels voor het kappen van houtopstanden zoals opgenomen in de APV van de 
gemeente Goirle. 
  



Bestemmingsplan 

5. Natuurkwaliteit in “natuurtuin” 

Indiener ageert tegen het in privaat eigendom brengen van de natuurtuin die bij de woningen aan 
‘De Vloed’ hoort. Volgens indiener beperkt dit de toekomstige ontwikkeling van natuurwaarden. 
Vanwege de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt om erfafscheidingen en halfverhardingen 
op te richten voorziet indiener het ontstaan van een verrommelde zone. Indiener pleit verder voor 
het opstellen van een inrichtings- en beheerplan dat bepaalt hoe de eigenaren de natuurtuin moeten 
realiseren en onderhouden. Indiener is ook van mening dat het beheer van de natuurtuin plaats 
moet vinden door een deskundige terreinbeherende instantie en dat de natuurtuin onderdeel moet 
worden van het NNB. 
Beoordeling 

De verkoop van gronden is een keuze van de initiatiefnemer. Zoals reeds aangegeven wordt het 
beheer van de natuurtuin vastgelegd in een beheer- en onderhoudsovereenkomst. Naleving van deze 
overeenkomst wordt afgedwongen door de notariële leveringsakten van de kavels in ‘De Vloed’. 
Daarmee is voldoende geborgd dat het beheer van de natuurtuin op de juiste manier plaats gaat 
vinden. De beheer- en onderhoudsovereenkomst gaan de eigenaren van de gronden aan met Van 
Puijenbroek, onder nader uit te werken marktconforme voorwaarden. Op die manier is Van 
Puijenbroek betrokken bij de vormgeving van het onderhoud en beheer van de natuurtuin. Hiermee 
ontstaat een eenduidige beheersituatie. Van Puijenbroek heeft de desbetreffende gronden lang in 
beheer gehad en beheert elders gronden met agrarische functie en/of natuurfunctie. Deze partij is 
dus een deskundige terreinbeheerder. De beheers- en onderhoudsovereenkomst wordt een 
privaatrechtelijk contract, derden (zoals omwonenden) zijn geen partij in de overeenkomst en 
worden daarom niet betrokken in het opstellen van de overeenkomst. Wel wordt waar mogelijk 
expertise van het Biodiversiteitsteam Goirle-Riel ingewonnen. De beheers- en 
onderhoudsovereenkomsten dienen hetzelfde doel als het inrichtings- en beheersplan dat indiener 
noemt en leiden tot de ontwikkeling van de gewenste natuurbeheertypen. 
 
Omdat de gronden in privaat eigendom blijven is het niet gewenst om de gronden onderdeel te laten 
worden van het NNB. Dit legt een te grote beperking op het private eigendom op. Zoals reeds 
aangegeven krijgen de gronden wel een natuurwaarde die vergelijkbaar is met het NNB. 
 
De mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe verhardingen en bouwwerken was opgenomen om 
een kleine verpoosplek aan de Nieuwe Leij mogelijk te maken. Inmiddels zijn de inzichten over de 
vormgeving van de verpoosplek gewijzigd. Het oprichten van bouwwerken is niet langer nodig en in 
plaats van de realisatie van verhardingen wordt ingezet op de realisatie van bijvoorbeeld 
halfverhardingen of graspaden. Om die reden worden de bouwregels die gekoppeld zijn aan de 
aanduiding ‘natuur en landschap’ aangepast. Na aanpassing van die bouwregels is het realiseren van 
verhardingen en bouwwerken op gronden met de aanduiding ‘natuur en landschap’ voor 
recreatiedoeleinden niet langer mogelijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwerp voor de 
‘De Vloed’. In dit ontwerp wordt de verpoosplek ook uitgewerkt. Deze uitwerking vindt plaats op 
basis van uitgangspunten en voorwaarden die aansluiten bij de voorziene natuurfunctie van ‘De 
Vloed’. Deze uitgangspunten en voorwaarden zijn de basis voor het ontwerp en bepalen de 
vormgeving en het gebruik van de verpoosplek. Om aan te geven dat de gronden in ‘De Vloed’ een 
andere (natuur)functie hebben dan de gronden in de rest van de groenblauwe zone wordt de 
aanduiding ‘natuur en landschap’ niet verwijderd. 
De mogelijkheid tot het maken van een erfafscheiding is opgenomen om de verpoosplekken in de 
natuurtuin af te kunnen schermen zodat men enige privacy heeft tijdens het aldaar recreëren. 
Daarnaast kan het plaatsen van een afscheiding noodzakelijk zijn om natuurwaarden te beschermen. 
Zoals artikel 5.1 van de regels van het bestemmingsplan duidelijk maakt kan het daarbij ook gaan om 
een afscheiding die bestaat uit beplanting. 



 
Ten aanzien van verrommeling wordt opgemerkt dat indiener wijst op situaties waar er sprake is van 
situaties waar de achterkant van een klein perceel direct grenst aan bijvoorbeeld een waterloop. 
Door de omvang van de percelen en de beperkte of soms afwezige ruimte tussen de percelen en de 
waterloop is hier inderdaad sprake van een risico op verrommeling. In het plangebied is dat 
geenszins het geval. Tussen de Nieuwe Leij en de siertuinen van de woningen in ‘De Vloed’ zit de 
natuurtuin met een lengte van circa 55 meter. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van de 
natuurtuin zijn beperkt en worden, zo blijkt uit het voorgaande, verder beperkt. Dat gecombineerd 
met de grote afstand tussen de siertuinen die eigenaren/gebruikers kunnen inrichting en gebruiken 
zoals zij willen maakt de kans op verrommeling klein. Indieners mening wordt op dit punt dan ook 
niet gedeeld. 
 
6. Verstoring beek door woningen 

De woningen die achter het verpleeghuis en de tuin van Huize Anna zijn gepland hebben tuinen die 
grenzen aan de Nieuwe Leij. Indiener vindt dit ongewenst vanwege een mogelijke verstoring van 
natuurwaarden door bebouwing, verharding en verlichting. Indiener stelt voor om tussen deze 
tuinen en de Nieuwe Leij een niet-uitgeefbare natuurbestemming te leggen en die als natuurzone in 
te richten. 
 
Beoordeling 

De gronden waar indiener op wijst zijn in de huidige situatie bestemd als ‘Agrarisch – 
Landschapswaarden’ in het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Goirle (vastgesteld op 20 april 2011). 
Hier is weliswaar de ontwikkeling van natuurwaarden voorzien, maar in de huidige situatie is er 
alleen sprake van een bosschage nabij de Watermolenweg. Voor het overige zijn er op deze gronden 
geen landschapselementen aanwezig. De gronden kennen in de huidige situatie een agrarisch 
gebruik (weiland). Uit de ecologische onderzoeken die ten behoeve van het bestemmingsplan 
uitgevoerd zijn blijkt dan ook dat zij geen/nauwelijks natuurwaarden bevatten. Juist met de 
voorgenomen ontwikkeling zal er wel sprake zijn van de ontwikkeling van natuurwaarden. Deze 
gronden worden in het nieuwe bestemmingsplan bestemd als ‘Groen’. 
 
Op de gronden tussen de tuinen en de Nieuwe Leij mogen bomen, struiken en kruidachtige gewassen 
geplant worden. Dit geldt ook voor de gronden ten zuiden van de Nieuwe Leij. Bij het opstellen van 
het plan voor de natuurontwikkeling (als bijlage 4 bij de toelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan gevoegd) is onderzoek gedaan naar verstoring van de 
natuurbestemming door het gebruik van de nieuwe woningen. Uit dit onderzoek blijkt dat 
lichtverstoring en geluidverstoring beperkte effecten hebben omdat er sprake is van afscherming 
door (opgaande) vegetatie en lichtuitstraling diffuus is. De regels van de bestemming tussen de 
tunen en de Nieuwe Leij zijn zo opgesteld, mede naar aanleiding van een vooroverlegreactie van 
Waterschap De Dommel, dat er geen bouwwerken en oppervlakteverhardingen aangebracht mogen 
worden. De kans op het ontstaan van de verstoring waar indiener voor vreest wordt derhalve 
verwaarloosbaar klein geacht en de nu voorziene groenbestemming wordt niet gewijzigd. 
 
7. Natuurinclusief bouwen 

In de Zuidrand Goirle moet natuurinclusief bouwen de norm zijn. Voor het Van Besouw- terrein is dit 
uiteindelijk via een motie door de gemeenteraad als vereiste bij de projectontwikkelaar neergelegd. 
 
Beoordeling 

Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad van Goirle een motie aangenomen inhoudende dat er 
natuurinclusief gebouwd moet worden. Nartuurinclusief bouwen is op grond van deze motie al nodig 



en hoeft derhalve niet geborgd te worden in dit bestemmingsplan. Op grond van deze motie krijgt 
het natuurinclusief bouwen vorm in het ontwerp van de toekomstige situatie. Een en ander wordt 
verder toegelicht in het ontwerpbestemmingsplan. Het Biodiversiteitsteam Goirle-Riel wordt, in lijn 
met de voornoemde motie, betrokken bij de verdere planontwikkeling zodat het natuurinclusief 
bouwen voldoende aandacht krijgt. Het Biodiversiteitstema Goirle-Riel heeft onder andere een 
visiedocument voor natuurinclusief bouwen gemaakt en beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemer. 
Dit visiedocument wordt waar mogelijk betrokken bij het formuleren van ambities voor 
natuurinclusief bouwen in het plangebied. 
 
Natuuronderzoeken 

8. Conclusie natuuronderzoek 

In de conclusie van de natuurparagraaf in het bestemmingsplan wordt gesuggereerd dat er nog geen 
ontheffing is verleend voor beschermde soorten. Aangezien er in het plan al maatregelen zijn 
genomen zoals het verleggen van de Leij vermoeden wij dat deze ontheffing al wel verleend is. 
 
Beoordeling 

De tekst in de conclusie van de paragraaf over natuur wekt inderdaad de indruk dat de ontheffing 
nog verleend moet worden terwijl deze in 2020 verleend is. Naar aanleiding van dit deel van de 
inspraakreactie wordt de tekst aangepast.  
 
9. Uitvoerbaarheid vanuit gebiedsbescherming (Natura 2000) 

In de conclusie van de natuurparagraaf wordt volgens indiener niet gesproken over de stand van 
zaken wat betreft de wettelijke gebiedsbescherming (Natura 2000). Indiener geeft aan de mening te 
zijn toegedaan dat het bestemmingsplan vanuit de Wet natuurbescherming bezien pas uitvoerbaar is 
als er geen sprake is van negatieve effecten op het gebied van stikstofdepositie. 
 
Beoordeling 

Het klopt dat bij het voorontwerpbestemmingsplan nog geen onderzoeken naar stikstofdepositie 
gevoegd waren. Deze onderzoeken waren nog in uitvoering op het moment dat het 
voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd werd. De onderzoeken worden bij het 
ontwerpbestemmingsplan gevoegd zodat inspreker hen indien gewenst kan raadplegen. 
 
10. Torenvalk 

Indiener wijst erop dat op het HaVeP-terrein een torenvlak broedde. Deze soort valt niet onder de 
jaarrond beschermde soorten zoals vastgelegd in de provinciale verordening Natuurbescherming, 
maar is volgens indiener in de praktijk zeker een vogel die jaarlijks dezelfde nestplaats gebruikt en 
hiervan afhankelijk is. Inspreker stelt daarom voor om in het plangebied te zorgen voor een 
vervangende nestplaats voor deze soort. 
 
Beoordeling 

De torenvalk is een zogenoemde categorie-5-soort. Dit betekent dat het nest van de torenvlak alleen 
beschermd is als dit om ecologische redenen gerechtvaardigd is. In de periode tot 2017 is deze soort 
ook waargenomen in de omgeving van het plangebied. In de destijds opgestelde natuurtoets is de 
soort niet relevant bevonden voor verder onderzoek. Omdat de soort in dit geval als ecologisch 
irrelevant beoordeeld is, is het niet nodig om voor een vervangende nestplaats te zorgen. Uit het 
oogpunt van natuurinclusief bouwen gaat de initiatiefnemer zich wel inspannen om een vervangende 
nestplaats te realiseren. 



11. Kerkuil 

Voor de ontwikkeling is geen ontheffing aangevraagd voor de kerkuil. In de stukken horende bij de 
ontheffingsaanvraag vanuit de soortenbescherming is vermeld dat er geen vaste verblijfplaats 
verloren gaat en er geen foerageergebied verloren gaat. Beide punten kloppen volgens indiener niet. 
Het aanbrengen van landschapselementen zoals genoemd onder 3 kan volgens inspreker helpen om 
de negatieve gevolgen van de ontwikkeling voor de kerkuil te mitigeren. 
 
Beoordeling 

In tegenstelling tot wat indiener beweert in diens inspraakreactie is er kerkuil wel degelijk onderdeel 
van de ontheffingsaanvraag. Het belang van landschapselementen voor de kerkuil (en andere vogels) 
is bekend. Mede daarom worden in de groenblauwe zone landschapselementen gerealiseerd. Het 
ontwerp van de groenblauwe zone wordt beschreven in de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
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Verslag van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening  
ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan "Zuidrand Goirle, locatie Van 
Puijenbroek" . 
 
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat burgemeester en wethouders bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van bij het plan betrokken 
gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg 
voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn. 
 
Op grond van dit artikel is het voorontwerpbestemmingsplan (hierna: het voorontwerp)  toegestuurd 
aan onderstaande instanties met het verzoek om vóór afloop van de inspraaktermijn te reageren: 
1. Provincie Noord-Brabant; 
2. Waterschap De Dommel;  
3. Gasunie;  
4. Brandweer Midden West Brabant; 
5. Rijkswaterstaat Zuid Nederland; 
6. Ministerie van Defensie; 
7. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en 
8. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel. 
De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. Daarin is tevens  de 
reactie van de gemeente weergegeven en de laatste kolom geeft de gevolgen voor het plan weer. 

 Reactie diverse instanties Reactie gemeente Gevolgen voor het plan 
    
1. Provincie Noord-Brabant   

 De provincie heeft bij brief van 3 mei 2021 
aangegeven de volgende opmerkingen te hebben. 

  

1a. Natuurcompensatie. 
De provincie is van mening dat op een robuuste en 
kwalitatief sterke wijze invulling wordt gegeven 
aan de saldobenadering. In artikel 13.3 van de 
planregels van het voorontwerp is een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de 
compenserende maatregelen. 

Deze opmerking wordt voor  
kennisgeving aangenomen, 
met dank voor het compliment. 

Geen. 

1b. Natuurcompensatie. 
De uitvoering, monitoring en het reguliere- en 
ontwikkelingsbeheer dienen verder te worden 
uitgewerkt en concreter te worden beschreven in 
uitvoerings- en beheerovereenkomsten. 

Voor de natuurontwikkeling 
wordt circa 10 hectare 
ingericht. Een deel  daarvan, 
0,9804 hectare op perceel I 
229, wordt  ingericht met een 
compensatieverplichting. Dit 
deel is niet subsidiabel. Het 

Toevoegen beheer- en 
onderhoudsplan aan 
bijlagen bij de 
plantoelichting. 



betreft een fysieke 
compensatie (Verordening 
Ruimte art. 5.6 lid 1 onderdeel 
a), dat afgestemd is met de 
provincie. 
 
De aanleg van de natuur heeft 
reeds voor publicatie van het 
ontwerpbestemmingsplan 
plaatsgevonden. Hiermee is al 
gevolg gegeven aan het 
uitvoeren van de 
natuurcompensatie. 
Ten behoeve van het beheer en 
onderhoud is, vooruitlopend op 
privaatrechtelijke afspraken, 
een beheer- en 
onderhoudsplan opgesteld. 
Hiermee is uitvoering gegeven 
aan het borgen van het 
reguliere beheer alsmede het 
ontwikkelingsbeheer. Het 
beheer- en onderhoudsplan is 
opgesteld in overleg met het de 
gemeente, waterschap De 
Dommel en VP 
Grondexploitatie. Dit beheer- 
en onderhoudsplan wordt 
toegevoegd aan het 
bestemmingsplan en benoemd 
in de plantoelichting. 
 
Hoewel het formeel niet meer 
nodig is omdat de aanleg van de 
natuur reeds plaatsgevonden 
heeft, wordt in het 
ontwerpbestemmingsplan door 
middel van aanduidingen 
verplicht tot de ontwikkeling 
van specifieke natuurdoeltypen 
in delen van het plangebied 
met een natuurbestemming. 
Dit om duidelijk te maken welke 
gronden als natuur ontwikkeld 
zijn om tegemoet te komen aan 
het provinciaal beleid. Deze 
aanduidingen bepalen waar 
welk natuurdoeltype 
ontwikkeld moet 
worden/ontwikkeld is.  

1c. Bestemming Natuur. 
Deze bestemming voorziet gedeeltelijk in de 

Naar aanleiding van deze 
vooroverlegreactie en diverse 

Aanpassing 
bestemmingsplan: 



realisering van het bestaande Natuur Netwerk 
Brabant (hierna: NNB)  en gedeeltelijk in toevoegen 
van gebieden aan het NNB op basis van de 
saldobenadering NNB. Artikel 5  (Natuur) van de 
planregels sluit niet expliciet genoeg aan op de 
realisering van natuur in het kader van deze 
saldobenadering is toegeschreven. 

inspraakreacties wordt in de 
plantoelichting explicieter 
beschreven wat voor 
natuurbeheertypen 
gerealiseerd gaan worden op 
de gronden die als ‘Natuur’ 
bestemd zijn. Voor de 
natuurtuin in deelgebied ‘De 
Vloed’ wordt een 
totaalontwerp gemaakt. Dat 
ontwerp schept de 
randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van de gewenste 
natuurbeheertypen. 
 
Het voorontwerp kende in de 
regels van de bestemming 
‘Natuur’ een mogelijkheid tot 
het realiseren van nieuwe 
verhardingen en bouwwerken. 
Deze mogelijkheid was 
opgenomen om voor de 
woningen in deelgebied ‘De 
Vloed’ een kleine verpoosplek 
aan de Nieuwe Leij mogelijk te 
maken. Inmiddels zijn de 
inzichten over de vormgeving 
van de verpoosplek gewijzigd. 
Het oprichten van bouwwerken 
is niet langer nodig en in plaats 
van de realisatie van 
verhardingen wordt ingezet op 
de realisatie van bijvoorbeeld 
halfverhardingen of graspaden. 
Om die reden worden de 
bouwregels die gekoppeld zijn 
aan de aanduiding ‘natuur en 
landschap’ aangepast. Na 
aanpassing van die bouwregels 
is het realiseren van 
verhardingen en bouwwerken 
op gronden met de aanduiding 
‘natuur en landschap’ voor 
recreatiedoeleinden niet langer 
mogelijk. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een totaalontwerp 
voor de ‘De Vloed’. In dit 
ontwerp wordt de verpoosplek 
ook uitgewerkt. Deze 
uitwerking vindt plaats op basis 
van uitgangspunten en 
voorwaarden die aansluiten bij 

natuurbeheertypen 
beschrijven in 
plantoelichting. 
Berekening 
saldobenadering tonen in 
toelichting. 
 
Aanpassing 
bestemmingsplan: 
Bouwregels voor 
verpoosplek en 
bestemming ‘Natuur’ 
aanpassen op 
totaalontwerp alsmede 
beschrijven ontwerp 
natuurtuin. 
 
Aanpassing 
bestemmingsplan: 
parkeervoorzieningen 
schrappen uit regels van de 
bestemming ‘Natuur’. 
 
Twee natuurbestem-
mingen opnemen voor 
NNB- en niet-NNB-
gronden. 
 



de voorziene natuurfunctie van 
‘De Vloed’. Deze 
uitgangspunten en 
voorwaarden zijn de basis voor 
het ontwerp en bepalen de 
vormgeving en het gebruik van 
de verpoosplek. De regels van 
het ontwerp-bestemmingsplan 
worden afgestemd op dit 
totaalontwerp en zullen geen 
extra bouwmogelijkheden 
scheppen dan de 
mogelijkheden die nodig zijn 
om het totaalontwerp te 
realiseren. 
 
Naast de voorgaande 
aanpassing van de 
bouwmogelijkheden in de 
bestemming ‘Natuur’ worden 
de gebruiksmogelijkheden van 
die bestemming versoberd 
door in deze bestemming geen 
parkeervoorzieningen toe te 
staan. 
 
Opgemerkt wordt nog dat aan 
de zuidzijde van de Nieuwe Leij 
een wandelpad aanwezig is dat 
gebruikt wordt voor extensieve 
recreatie. Dit wandelpad keert 
terug in de nieuwe situatie. De 
regels van de bestemming 
‘Natuur’ worden weliswaar 
versoberd, maar blijven de 
realisatie en het gebruik van dit 
wandelpad mogelijk maken. 

1d. Bestemming Natuur. 
In 5.1,  sub c, van de planregels  zal expliciet 
aangegeven moeten worden dat het uitsluitend 
gaat om bestaande onverharde of halfverharde 
wegen. 

De gevraagde aanpassing 
wordt doorgevoerd. Uit lid 5.1 
van de planregels worden de 
parkeervoorzieningen 
verwijderd (zie voorgaande 
reactie). In dit lid wordt verder 
aangegeven dat de 
bestemming uitsluitend 
bedoeld is voor bestaande 
onverharde of halfverharde 
wegen en paden.  
 
Opgemerkt wordt nog dat er 
een bestaande verharde weg 
door het plangebied loopt. 

Schrappen van de 
parkeervoorzieningen in 
lid 5.1, sub c, van de 
planregels. 
 
Toevoegen aan lid 5.1, sub 
c, van de planregels dat 
uitsluitend bestaande 
wegen en paden 
toegestaan zijn. 
 
De bestaande wegen en 
paden in/door de 
natuurbestemming 
worden specifiek 



Deze weg ligt in het verlengde 
van de Watermolenstraat en 
blijft in de toekomstige situatie 
behouden. Om het behoud en 
gebruik van deze bestaande 
verharde weg mogelijk te 
maken, wordt deze voorzien 
van een specifieke aanduiding 
in het bestemmingsplan. 

aangeduid. En er wordt 
een regeling opgenomen 
die het aanleggen van 
nieuwe paden alleen 
mogelijk maakt als zij 
voorzien zijn in een 
inrichtingsplan voor de 
natuurbestemming/als er 
een bestaand pad 
verwijderd wordt. 

1e. Bestemming Natuur. 
In 5.2 sub d, van de planregels wordt gesproken 
over bouwperceel. Het is niet duidelijk wat ermee 
wordt bedoeld, omdat er geen bouwpercelen zijn 
binnen deze bestemming.  

Het klopt dat er in de 
bestemming ‘Natuur’ geen 
sprake is van bouwpercelen. De 
intentie was om de regeling in 
het voorontwerp te laten 
verwijzen naar bouwpercelen 
in de aangrenzende 
bestemming ‘Woongebied’ De 
redactie van het artikel was 
onvoldoende duidelijk. Naar 
aanleiding van deze reactie 
wordt de redactie van de 
genoemde bepaling aangepast. 

Opnemen van een 
duidelijker verwijzing naar 
bouwpercelen in de 
aangrenzende bestemming 
‘Woongebied’. 

1f. Bestemming Natuur. 
In 5.2 sub d, van d planregels wordt gesproken over 
80 m2 verhard oppervlakte per bouwperceel. Het is 
niet duidelijk, wat ermee bedoeld wordt en 
evenmin aanvaardbaar om dit zo op te nemen. 

Zoals reeds aangegeven was 
deze mogelijkheid in het 
voorontwerp opgenomen om 
ruimte te bieden voor de bouw 
van een verpoosplek nabij de 
Nieuwe Leij. Inmiddels zijn de 
inzichten over wat de 
verpoosplek moet zijn 
gewijzigd en is het realiseren 
van verhard oppervlak is niet 
langer nodig. Om die reden 
wordt de mogelijkheid die in lid 
5.2, sub d, van de planregels 
opgenomen was gewijzigd.  

Aanpassen lid 5.2, sub d, 
van de planregels op basis 
van eerdergenoemd 
totaalontwerp waarbij de 
mogelijkheid tot het 
realiseren van verhard 
oppervlak geschrapt 
wordt. 

1g. Behoud en herstel watersystemen. 
Zoals in de planbeschrijving is aangegeven, maakt 
de verlegging van de Nieuwe Leij deel uit van het 
totaal aan inrichtingsmaatregelen die worden 
getroffen voor de ontwikkeling van dit gebied.  
De provincie Noord-Brabant wijst erop dat voor de 
verlegging van de Nieuwe Leij zowel het 
verwijderen van de huidige aanduiding ‘behoud en 
herstel watersystemen’ noodzakelijk is, als het 
toevoegen van de nieuwe aanduiding ‘behoud en 
herstel van watersystemen’. Het bestemmingsplan 
voorziet hier nog niet in. 

Het voornemen tot 
herbegrenzing is op 17 mei 
2021 besproken met 
specialisten van de provincie. In 
dat overleg is onder andere 
bepaald dat de bestaande 
aanduiding ‘behoud en herstel 
van watersystemen’ zoals die in 
de Omgevingsverordening 
Noord-Brabant voorzien is 
verwijderd moet worden. 
Eveneens is besproken dat op 
de verlegde Nieuwe Leij de 
aanduiding ‘behoud en herstel 

Verwijderen  aanduiding 
‘behoud en herstel van 
watersystemen’ zoals die 
nu opgenomen is in het 
plangebied. 
Toevoegen ‘behoud en 
herstel van 
watersystemen’ op 
verlegde Nieuwe Leij. 
 
 



van watersystemen’ 
toegevoegd moet worden. In 
dat overleg is afgesproken dat 
in de toekomstige situatie de 
toe te voegen aanduiding 
‘behoud en herstel van 
watersystemen’ uitsluitend van 
toepassing hoeft te zijn op de 
verlegde Nieuwe Leij. Naar 
aanleiding van dat overleg 
wordt deze wijziging 
doorgevoerd.  
 
Het voornemen tot het 
opnemen van de aanduiding 
‘behoud en herstel van 
watersystemen’ voor de 
verlegde Nieuwe Leij is op 27 
mei besproken met het 
Waterschap De Dommel. Het 
waterschap heeft aangegeven 
in te kunnen stemmen met dit 
voornemen mits de locaties van 
de verpoosplaatsen vastgelegd 
worden en het beheer van de 
natuurtuin in ‘De Vloed’ ook 
juridisch geborgd wordt. Deze 
wensen worden ingewilligd (zie 
de beantwoording van de 
vooroverlegreactie van het 
waterschap).  

1h. Behoud en herstel watersystemen. 
In  8.4.3, sub a, van de planregels zijn voor het 
realiseren van de bestemming ‘Woongebied’ 
voorwaardelijke bepalingen opgenomen in de 
vorm van een gebruiksverbod. Onder 8.4.3, sub a, 
onder 1, van de planregels is als strijdig gebruik 
opgenomen het bouwen of laten bouwen van 
woningen voor de watergang de Nieuwe Leij is 
verlegd. Onder 8.4.3, sub a, onder 2, van de 
planregels is het mogelijk om met een 
omgevingsvergunning hiervan af te wijken.  
Niet duidelijk is wat hiermee wordt bedoeld. De 
provincie verzoekt tot het betrekken van de 
waterbeheerder bij het afwijken van deze regeling 
de betrokkenheid van de waterbeheerder te 
borgen in de regels. 

Deze voorwaardelijke 
verplichting was in het 
voorontwerp opgenomen 
omdat bij het maken van dat 
plan nog niet duidelijk was 
wanneer de Nieuwe Leij in het 
kader van de 
natuurontwikkeling, die 
onderdeel is van de 
ontwikkeling van het 
plangebied, uitgevoerd zou 
worden. Het doel van de 
regeling was voorkomen dat er 
woningen gebouwd werden 
zonder dat de Nieuwe Leij 
verlegd zou worden. Dat laatste 
is essentieel voor de 
voorgenomen natuuront-
wikkeling. Inmiddels is de 
Nieuwe Leij verlegd. Daarom is 
de voorwaardelijke verplichting 

Schrappen voorwaardelijke 
verplichting in 8.4.3, sub a, 
van de planregels. 



niet opgenomen in het 
ontwerp-bestemmings-plan. Bij 
het verleggen van de Nieuwe 
Leij en de natuur-ontwikkeling 
in het plangebied is en wordt de 
waterbeheerder betrokken. 

1i. Beheer grondwater. 
Binnen het plangebied is sprake van een 
provinciale peilbuis op de locatie waar in het 
voorontwerp een woonbestemming is voorzien.  
Thans vindt hierover overleg plaats tussen de 
provincie en de huidige grondeigenaar, omdat met 
het voorontwerp het behoud van de peilbuis niet 
wordt gewaarborgd. In dit verband wijst de 
provincie op het Besluit kwaliteitseisen en 
monitoring water 2009 waaruit het belang van het 
behoud van de peilbuis voor de rol van de provincie 
als strategisch grondwaterbeheerder blijkt.  
Als provincie en grondeigenaar niet vóór 11 juni 
2021 tot een akkoord zijn gekomen, moet door de 
gemeente er rekening mee worden gehouden dat 
de provinciale peilbuis behouden blijft in het 
bestemmingsplan. Ter plaatse van peilbuis mag 
dan niet gebouwd worden. Ook moet de peilbuis 
vrij toegankelijk blijven voor onderhoud en 
metingen (minimaal 4x per jaar). 

Over het behoud van de 
peilbuis is voor 11 juni 2021 een 
overeenkomst gesloten tussen 
de provincie en de eigenaar van 
het plangebied. Daarmee is het 
behoud van de peilbuis op een 
voor alle partijen geschikte 
locatie in het plangebied 
geborgd. 
 
 

De nieuwe locatie van de 
peilbuis en de wijze van 
behoud worden  in de 
plantoelichting 
beschreven. 

2. Waterschap De Dommel   

 Het waterschap heeft bij brief van 26 april 2021 
aangegeven de volgende opmerkingen te hebben. 

  

2a. Plantoelichting. 
In paragraaf 3.2 staat dat met het waterschap is 
afgestemd dat het profiel van vrije ruimte van de 
nieuwe loop van de Nieuwe Leij wordt ingeperkt 
tot 5 meter. Het waterschap herkent zich niet in 
deze afspraak en geeft aan dat op dit moment met 
profiel van vrije ruimte 25 meter aan weerszijden 
van de Nieuwe Leij bedraagt. Dit profiel van vrije 
ruimte is vastgelegd in de Legger. Het waterschap 
adviseert om deze vrije ruimte ook na de 
herinrichting aan te houden in het natuurlijke 
beekdal en hier geen bouwwerken en 
verhardingen mogelijk te maken. Zo kunnen de 
beek en de oeverzone zich op een natuurlijke 
manier ontwikkelen. Daar waar nu binnen de 25-
meterzone woningbouw is gepland (ten zuiden van 
Huize Anna) verzoekt het waterschap tot het vrij 
houden de ruimte tussen de beek en de 
bouwvlakken. Het waterschap ziet bij voorkeur 
geen bouwwerken en verhardingen in deze zone 
zodat daarmee een natuurlijke overgang naar het 
beekdal ontstaat.  

Op dit moment wordt gewerkt 
aan een totaalontwerp voor de 
‘De Vloed’. In dit ontwerp 
wordt de verpoosplek ook 
uitgewerkt. Deze uitwerking 
vindt plaats op basis van 
uitgangspunten en 
voorwaarden die aansluiten bij 
de voorziene natuurfunctie van 
‘De Vloed’. Deze 
uitgangspunten en 
voorwaarden zijn de basis voor 
het ontwerp en bepalen de 
vormgeving en het gebruik van 
de verpoosplek. De regels van 
het ontwerp-bestemmingsplan 
worden op afgestemd op dit 
totaalontwerp en zullen geen 
extra bouwmogelijkheden 
scheppen dan de 
mogelijkheden die nodig zijn 
om het totaalontwerp te 

Aanpassing 
bestemmingsplan: 
natuurbeheertypen 
beschrijven in 
plantoelichting. 
 
Aanpassing 
bestemmingsplan: 
bouwregels voor 
verpoosplek en 
bestemming ‘Natuur’ 
aanpassen op 
totaalontwerp alsmede 
beschrijven ontwerp 
natuurtuin. 
 



realiseren. Tijdens een overleg 
op 27 mei 2021 heeft de 
initiatiefnemer het voornemen 
tot het maken van een 
totaalontwerp besproken met 
het waterschap en de 
gemeente. Daarbij is het 
voornemen op hoofdlijnen 
toegelicht. Op 13 juli 2021 is 
een inrichtingsschets 
gepresenteerd en ook een 
toelichting gegeven op de 
juridische boring. Op basis van 
een positieve reactie van het 
waterschap is de inrichtingsets 
verder uitgewerkt naar een 
inrichtingsplan. Hierin zijn de 
opmerkingen van het 
waterschap op de 
inrichtingsschets verwerkt. Het 
inrichtingplan wordt bij het 
ontwerp-bestemmingsplan 
gevoegd.  
 
Het waterschap heeft op 13 juli 
2021 aangegeven vast te willen 
houden aan het profiel van vrije 
ruimte omdat dit ook bedoelt is 
voor het behoud van het 
watersysteem. 
 

2b. Plantoelichting. 
Hoofdstuk 6 (waterparagraaf) gaat niet in op de 
relatie tussen de grondwaterstanden en de 
drooglegging van de nieuwbouw. Het waterschap 
verzoekt tot het opnemen van een korte 
toelichting hieromtrent in de waterparagraaf  
zodat duidelijk is dat er geen grondwateroverlast 
te verwachten is. Op dit moment hebben delen van 
het terrein een hoge grondwaterstand, met 
onvoldoende drooglegging voor woningen. De 
schetsen in het waterhuishoudkundig plan gaan uit 
van een grondwaterstand van 13,3 m +NAP en een 
vloerpeil van 14,85 m +NAP. Delen van het terrein 
worden opgehoogd, om voldoende drooglegging 
te bereiken.  

Tijdens het eerdergenoemde 
overleg op 27 mei 2021 is 
besproken dat deze opmerking 
van het waterschap alleen 
relevant is voor de gronden die 
nu nog onderdeel uitmaken van 
het te herbegrenzen 
waterbergingsgebied en die in 
de toekomst opgehoogd 
worden. Dit zal worden 
uitgelegd in de toelichting die 
het waterschap vraagt. 

Drooglegging toevoegen 
aan toelichting (hoogtes 
ophoging). 

2c. Verbeelding. 
Op de verbeelding is niet te zien of de bestemming 
‘Water’ ook geldt voor het onderhoudspad van de 
Nieuwe Leij, of alleen voor de beek (van insteek tot 
insteek). Als alleen de beek is bestemd als Water, 

Het onderhoudspad ligt in de 
bestemming ‘Water’. Dit pad 
mocht daarom meegenomen 
worden in de genoemde 
subsidieaanvraag. 

Geen. 



dan ligt het onderhoudspad ten zuiden van de 
woningen bij Huize Anna binnen de bestemming 
‘Groen’. Omdat er ook voor het onderhoudspad 
subsidie is aangevraagd bij het Groen 
Ontwikkelfonds, zou deze strook dan de 
bestemming ‘Natuur’ of ‘Water’ moeten krijgen. 

2d. Verbeelding. 
De zone tussen de Nieuwe Leij en de bouwkavels 
ten zuiden van Huize Anna heeft volgens de 
plankaart de bestemming ‘Groen’. Dat betekent 
dat hier bouwwerken en wegen en paden zijn 
toegestaan. Maar de strook heeft een vergelijkbare 
functie als de natuurtuin en vormt de overgang van 
stedelijk gebied naar het natuurlijke beekdal. 
Bovendien overstroomt de zone bij hoogwater in 
de Nieuwe Leij. Het waterschap vraagt om deze 
zone als ‘Natuur’ in plaats van als ‘Groen’ te 
bestemmen. 

De bestemmingslegging van de 
gronden tussen de Nieuwe Leij 
en de bouwkavels ten zuiden 
van de tuin van Huize Anna is 
tijdens het overleg op 27 mei 
2021 besproken. Het 
waterschap heeft tijdens dat 
overleg aangegeven dat deze 
gronden niet per se een 
natuurbestemming hoeven 
krijgen. Om die reden 
behouden deze gronden de 
bestemming ‘Groen’. Wel 
moeten de bebouwingsmoge-
lijkheden van deze strook de 
waterbergende functie niet 
onmogelijk moeten maken.  
 
Naast het eerdergenoemde 
totaalontwerp werkt de 
initiatiefnemer aan een 
beeldkwaliteitsplan en aan 
kavelpaspoorten. Op basis van 
die documenten worden de 
bouw- en gebruiksregels van 
het deel van de 
groenbestemming tussen de 
bouwkavels ten zuiden van 
Huize Anna en de Nieuwe Leij 
zo vormgegeven dat het 
waterbergend vermogen en 
natuurwaarde van die 
groenbestemming niet beperkt 
wordt. Informatie over deze 
documenten wordt gedeeld 
met het waterschap en waar 
nodig worden de bouw- en 
gebruiksregels voor deze 
gronden aangepast zodat de 
waterbergende functie niet 
onmogelijk gemaakt wordt. 

Schrappen van bouw- en 
gebruiksregels uit de 
bestemming ‘Groen’ die 
het waterbergend 
vermogen van de gronden 
tussen de Nieuwe Leij en 
de bouwkavels ten zuiden 
van de tuin van Huize Anna 
kunnen belemmeren. 

2e. Verbeelding en planregels. 
Op de verbeelding hebben de 
regenwaterbergingen en de terreindelen die 
overstromen bij hoogwater in de Nieuwe Leij 

De gevraagde 
dubbelbestemming 
‘Waterstaat-Regionale 
waterberging’ wordt 

Toevoegen 
dubbelbestemming 
‘Waterstaat-Regionale 
waterberging’ voor de 



dezelfde functieaanduiding ‘waterberging’ 
gekregen. Regels hiervoor zijn binnen de 
verschillende enkelbestemmingen opgenomen. 
 
De regels die voor de functieaanduiding gelden, 
komen niet precies overeen met de regels die de 
Omgevingsverordening Noord-Brabant stelt voor 
Regionale waterberging. Daarom vraagt het 
waterschap om voor de terreindelen die bij 
hoogwater overstromen, een dubbelbestemming 
‘Waterstaat-Regionale waterberging’ op te nemen, 
met (hoog)waterberging als hoofdfunctie. Volgens 
de omgevingsverordening geldt binnen Regionale 
waterberging, dat het ophogen van gronden niet is 
toegestaan. Ook zijn geen bouwwerken 
toegestaan, behalve wanneer deze nodig zijn voor 
de waterbergende functie of wanneer is 
aangetoond dat deze het waterbergend vermogen 
van het gebied niet hinderen. 

opgenomen voor de gronden 
die kunnen overstromen 
tijdens hoogwaterperioden. 
Waar de dubbelbestemming 
opgenomen wordt, zal die 
dubbelbestemming er in ieder 
geval voor zorgen dat de 
gronden de 
(hoog)waterberging als 
hoofdfunctie in de 
dubbelbestemming krijgen.   
 
 

gronden die tijdens 
hoogwaterperioden 
kunnen overstromen. 

2f. Verbeelding en planregels. 
In de natuurtuin, tussen de woningen Aan de 
Vloed en de Nieuwe Leij, staan de planregels de 
aanleg van kleinschalige recreatieve 
voorzieningen, erfafscheidingen en verharding 
toe. Per bouwkavel mogen de toekomstige 
bewoners één recreatieve voorziening aanleggen, 
op minimaal 5 meter afstand vanaf de 
bestemming ‘Water’. Dat betekent, dat de 
voorzieningen zijn toegestaan binnen het profiel 
van vrije ruimte. Hier geldt de Keur en is in veel 
gevallen een watervergunning nodig voor 
bouwwerken en verhardingen. Het waterschap 
adviseert om het profiel van vrije ruimte vrij te 
houden van bouwwerken, erfafscheidingen en 
verharding. Zo blijft er ruimte voor natuurlijke 
ontwikkeling van de beek en de oevers en voor 
een geleidelijke overgang tussen bebouwd gebied 
en natuurlijk beekdal. 
Het waterschap spreekt verder een voorkeur uit 
voor erfafscheidingen in de vorm natuurlijke 
beplanting of een eenvoudige constructie, 
passend bij het beekdal. 

In het reeds genoemde 
inrichtingsplan voor de 
natuurtuin zijn de 
verpoosplekken anders 
uitgewerkt dan voorzien was in 
het voorontwerp. Zoals reeds 
aangegeven worden de 
bestemmingsregels naar 
aanleiding daarvan aangepast. 
Tevens is in het inrichtingplan 
anders omgegaan met de 
erafscheidingen. De eerder 
erfafscheidingen zijn komen te 
vervallen. Het kan wel 
noodzakelijk zijn om middels 
afscheiding natuurwaarden te 
beschermen. Het 
bestemmingsplan verzet zich 
niet tegen het aanbrengen van 
beplantingen als erfverharding 
of erfverharding in de vorm 
van eenvoudige constructies 
(bijvoorbeeld paal en draad).  

Aanpassing 
bestemmingsplan: 
bouwregels voor 
verpoosplek en 
bestemming ‘Natuur’ 
aanpassen op 
inrichtingsplan alsmede 
beschrijven ontwerp 
natuurtuin en toevoegen 
inrichtingsplan aan 
ontwerpbestemmingsplan 
 

2g. Planregels: 
Artikel 14.1 van de planregels betreft de 
aanduiding “overige zone – Behoud en herstel 
watersystemen”. Het waterschap vraagt waar in 
het plangebied deze aanduiding geldt.  

Zoals uit de reactie op de 
vooroverlegreactie van de 
provincie blijkt, is deze 
aanduiding in het ontwerp-
bestemmingsplan van 
toepassing op de aanduiding 
‘behoud en herstel van 
watersystemen’ zoals deze 
opgenomen is in de 

Verwijderen  aanduiding 
‘behoud en herstel van 
watersystemen’ zoals die 
nu opgenomen is in het 
plangebied. 
 
Toevoegen ‘behoud en 
herstel van 
watersystemen’ op 



Omgevingsverordening Noord-
Brabant. In het kader van de 
bestemmingsplanprocedure 
wordt bij het bevoegd gezag 
een verzoek gedaan tot 
verwijdering van deze 
aanduiding. Daarnaast krijgt de 
verlegde Nieuwe Leij in het 
ontwerp-bestemmingsplan een 
aanduiding waarmee het 
bevoegd gezag verzocht wordt 
om de aanduiding ‘behoud en 
herstel van watersystemen’ 
nieuw toe te voegen aan de 
verlegde Nieuwe Leij.  

verlegde Nieuwe Leij en de 
onderhoudspaden. 
 
 

2h. Verbeelding. 
Volgens de Omgevingsverordening Noord-Brabant 
geldt in het beekdal van de Nieuwe Leij, voor de 
delen die de bestemming ‘Natuur’ hebben 
gekregen op de verbeelding, de aanduiding 
‘Attentiezone waterhuishouding’. Deze 
aanduiding ontbreekt op de verbeelding. Het 
waterschap verzoekt tot het tonen van de 
aanduiding op de verbeelding en het in acht 
nemen van de relevante instructieregels uit de 
omgevingsverordening in het bestemmingsplan. 
 

In het kader van de 
voorgenomen herbegrenzing 
van diverse structuren uit het 
provinciaal beleid moet ook de 
aanduiding ‘attentiezone 
waterhuishouding’ verwijderd 
worden uit het plangebied. De 
aanduiding in het 
bestemmingsplan die strekt tot 
het verwijderen van deze 
aanduiding uit het provinciaal 
beleid ontbrak abusievelijk 
inderdaad op de verbeelding. 
In het ontwerp-bestemmings-
plan zal de aanduiding alsnog 
getoond worden op de 
verbeelding. 
 
Het bestemmingsplan voorziet 
in regels voor de aanduidingen 
regionaal 
waterbergingsgebied, 
reserveringsgebied, behoud en 
er herstel watersysteem en 
attentiezone waterhuishouding 
onder de dubbelbestemming 
regionale waterberging.  

Toevoegen aanduiding 
‘overige zone – in interim 
omgevingsverordening 
Noord-Brabant te 
verwijderen Attentiezone 
waterhuishouding’ op 
verbeelding. 

2i. Watervergunning. 
In de brief van 22 maart 2021 (kenmerk 
Z51620/U133713) heeft het waterschap een 
positief wateradvies gegeven op het 
waterhuishoudkundig plan en de 
aanpassingsnotitie hierbij. De algemene regels van 
het waterschap geven in dat geval een vrijstelling 
van de vergunningplicht voor toename van 
verhard oppervlak. Dit betekent concreet dat voor 

Op 20 oktober 2021 heeft het 
waterschap aangegeven dat de 
eerder genoemde vrijstelling 
niet geldt voor de toekomstige 
bouwvlakken in het profiel van 
vrije ruimte. Hiervoor geldt wel 
een vergunningsplicht.  
Het waterschap heeft wel 
aangegeven bezig te zijn met 

Geen. 



de woningbouw geen watervergunning meer 
nodig is. 
De vrijstelling geldt alleen, als ook is voldaan aan 
de andere voorwaarde die de algemene regels 
hierbij stellen, namelijk: de in de waterparagraaf 
genoemde maatregelen zijn uitgevoerd. Dat 
betekent dat de waterbergingsvoorzieningen 
gelijk op moeten lopen met de nieuwbouw en er 
steeds voldoende waterberging moet zijn voor het 
gerealiseerde verhard oppervlak. Als dat niet 
mogelijk is, of wanneer het bouwplan of de 
invulling van de regenwaterberging wijzigt, dan 
geldt alsnog een watervergunningplicht. 

een algehele aanpassing van de 
profielen van vrije ruimte 
waarbij het logisch zou zijn als 
de bestemming woning niet 
meer binnen een profiel van 
vrije ruimte zou vallen. Tot die 
tijd zal er een watervergunning 
nodig zijn voor bouwwerken in 
een profiel van vrije ruimte. 
 
 
Deze vergunningsplicht geldt 
ook voor elementen (oa 
vloedvlotjes) in het ontwerp 
van de natuurtuin in het profiel 
van vrije ruimte. 
 
Het uitgangspunt is dat de 
realisatie van de 
waterbergingsvoorzieningen 
gelijk op zal lopen met de 
nieuwbouw en de hoeveelheid 
waterberging steeds in lijn is 
met de toename in verhard 
oppervlak. 
 
Op 27 mei 2021 is tijdens het 
eerdergenoemde overleg ook 
besproken dat er voor de 
afkoppeling van gemeentelijke 
hemelwaterafvoer 
(buitenplans) door het 
plangebied te zijner tijd een 
separate watervergunning 
wordt aangevraagd. 

2j. Overig. 
Tijdens het overleg tussen initiatiefnemer, 
gemeente en waterschap op 27 mei 2021 kwamen 
nog twee onderwerpen aan de orde die in het 
kader van procedurele volledigheid ook 
beschouwd worden als onderdeel van de 
vooroverlegreactie van het waterschap: 

1. Het verwijderen van de aanduiding 
‘Regionale waterberging’ uit de tuin van 
Huize Anna op verzoek van de provincie 
Noord-Brabant omdat met de 
voorgenomen herbegrenzing van 
aanduidingen uit het provinciaal beleid 
hier anders een geïsoleerd (en dus niet 
functioneel) waterbergingsgebied 
achterblijft. 

Ten aanzien van het 
verwijderen van de aanduiding 
‘Regionale waterberging’ uit de 
tuin van Huize Anna geldt dat 
het waterschap akkoord is met 
het verwijderen van deze 
aanduiding omdat met het 
verwijderen van dit deel van de 
Regionale waterberging reeds 
rekening is gehouden bij het 
bepalen van de noodzakelijke 
compensatie. Daartoe wordt 
het plangebied van het 
bestemmingsplan verruimd 
zodat de aanduiding ‘Regionale 
waterberging’ in de tuin van 
Huize Anna volledig binnen de 

Geen. 



2. Het doortrekken van het onderhoudspad 
dat achter de woningen loopt die ten 
zuiden van de tuin van Huize Anna liggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

plangrens valt. Vervolgens 
worden deze gronden in het 
bestemmingsplan aangeduid 
als ‘overige zone – in interim 
omgevingsverordening Noord-
Brabant te verwijderen 
Regionale waterberging’.  
 
In het voorontwerp is het 
onderhoudspad goed geregeld. 
In de visie op de zuidrand is het 
doortrekken van het pad 
voorzien. Dit wordt op termijn 
verder uitgewerkt in de 
plannen voor de gronden van 
Thebe. Het voorontwerp 
voorziet in ieder geval in een 
logisch aansluitpunt voor het 
doortrekken van het 
onderhoudspad. 

3. Gasunie   

 De Gasunie heeft bij e-mail van 19 april 2021 
aangegeven dat de Gasunie leidingen deels 
ontbreken op de verbeelding en verzocht wordt 
om de ontbrekende gasleidingen inclusief 
belemmeringenstrook op te nemen. 

Aan het verzoek van de Gasunie 
is tegemoet gekomen. 

De ontbrekende leidingen 
met belemmeringen-
strook zijn opgenomen. 

4. Brandweer Midden west Brabant   

 Bij e-mail van 29 maart 2021 heeft de Brandweer 
Midden West Brabant aangegeven dat voor het 
aspect externe veiligheid gebruik kan worden 
gemaakt van het standaardadvies (gezien de 
nabijheid van de buisleiding ten zuiden van het 
plangebied). 

Deze opmerkingen wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 

5. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland   

 Bij e-mail van 9 april 2021 heeft Rijkswaterstaat 
Zuid-Nederland aangegeven dat het plan niet in 
het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland ligt en geen belangen van 
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland raakt. 

Deze opmerkingen wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 

6.  Ministerie van Defensie   

 Het ministerie heeft niet gereageerd. Niet van toepassing. Geen. 

7. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   

 Het ministerie heeft niet gereageerd. Niet van toepassing. Geen. 

8. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel.   

 De stichting heeft niet gereageerd in het kader van 
het overleg op grond van het Besluit ruimtelijke 
ordening, maar heeft wel een inspraakreactie 
ingediend over het voorontwerp. Voor de 
samenvatting van deze inspraakreactie en de 
beoordeling daarvan wordt verwezen naar het 
“Eindverslag inspraakprocedure voorontwerpbe-

Niet van toepassing. Geen. 



stemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Van 
Puijenbroek”.  
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Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten

Inleiding

Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden gerealiseerd door een juiste
afstemming van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te
bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld:
- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening;
- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak.

De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en vormt een "grove zeef", waarbij
getracht wordt de juiste functie op de juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het
aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en functietoedeling de belangrijkste
middelen.
Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, zo nodig, voor de inrichting
maatregelen worden getroffen ter voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied.

Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een "Staat van bedrijfsactiviteiten",
gebaseerd op de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door het koppelen van soorten
bedrijven aan richtafstanden met betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en
milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij
bestemmingsplannen.

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide
toelichting wordt verwezen naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de
VNG.

Staat van bedrijfsactiviteiten

De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-planologische aspecten per
bedrijfstype en een specifieke bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt
volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn per bedrijfstype voor elk van de
aspecten geur, stof, geluid en gevaar de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen
kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten (de
milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden
van de richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige objecten (woningen)
kan hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder bedrijven
worden in dit verband ook begrepen landbouw- en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen
van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder milieugevoelige objecten vallen ook
ziekenhuizen scholen en terreinen voor verblijfsrecratie.

Naast een "algemene staat van bedrijfsactiviteiten" die met name is toegespitst op specifieke
bedrijfsterreinen is ook een staat van bedrijfsactiviteiten opgesteld voor gebieden waarbij sprake is
van een functiemenging. Daarbij wordt gedacht aan :
- stadscentra,dorpskernen en winkelcentra
- horecaconcentratiegebieden
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen
- (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Het kan daarbij gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust
functiemenging wordt nagestreefd, bijvoorbeeld een grotere levendigheid tot stand te brengen. Het
toepassen van een specifieke staat van bedrijfactiviteiten wordt daarbij wenselijk geacht omdat de
activiteiten in dergelijke functiemenggebieden qua schaal sterk kunnen verschillen van de activiteiten
op specifieke bedrijventerreinen.
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Categorie-indeling functiemenging

In de bijgaande lijst voor functiemenging is gekozen voor een indeling in drie categorieën:

Categorie A
Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn dat deze aanpandig aan
woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en
bedrijven zijn daarbij toereikend.

Categorie B
Activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige
milieubelastingvoor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en ander gevoelige
functies dienen plaats te vinden.

Categorie C
De activiteiten genoemd onder categorie B, waarbij vanwege de relatief grote verkeeraantrekkende
werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen.

Randvoorwaarden

Voor de toelaatbaarheid van de activiteiten gelden de volgende randvoorwaarden:
1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
2. productie en/of laad- en loswerkzamheden vinden alleen in de dagperiode plaats;
3. de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig
4. activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op de

infrastructuur.

Uitwerking staat van bedrijfsactiviteiten

Naast de boevengenoemde randvoorwaarden zijn bij de selectie van de bijgaande lijst de volgende
criteria gehanteerd:

# voor categorie A gaat het om activiteiten in milieucategorie 1

# voor categorie B gaat het om activiteiten:
- in categorie 1 voor het aspect gevaar;
- in maximaal categorie 2 voor de aspecten stof en geur;
- in maximaal categorie 3.1 voor het aspect geluid;
- met een in deze voor verkeer van maximaal 1 G (goederen) en 2p (personen)

# voor categorie C gaat het om activiteiten zoals bij categorie B, echter met een index voor

verkeer van maximaal 2 g (goederen) en 3 P (personen).

# Vuurwerkbesluit is van toepassing.
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