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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Slotstraat te Opijnen is momenteel sprake van een verouderde boomgaard die deels ook wordt 

gebruikt voor het houden van vee. De boomgaard en kleinschalige veehouderij blijken niet langer 

houdbaar, daarom is de initiatiefnemer voornemens om vijf (senioren)woningen in het gebied te 

realiseren. Dit project wordt gerealiseerd op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voor 

het plangebied zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld waarbinnen de woningen 

ontwikkeld moeten worden,

De ontwikkeling is echter niet mogelijk op basis van de huidige geldende planologische regeling. 

Momenteel heeft het plangebied de bestemming 'Agrarisch' op basis van het bestemmingsplan 

Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017. Hierbinnen is de bouw van woningen niet toegestaan.

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij hoort een onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening. 

Het voorliggende plan voorziet hierin.

1.2  Ligging plangebied

Het perceel ligt aan de Slotstraat te Opijnen en is ook wel bekend onder de naam De 5 Hont. De ligging 

van het plangebied is weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1.1 Ligging plangebied

1.3  Planologische regeling

Voor het plangebied geldt grotendeels het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017. Een 

uitsnede van de verbeelding van dit bestemmingsplan, ter plaatse van het plangebied is weergegeven in 

figuur 1.2. Voor het plangebied geldt de bestemming 'Agrarisch'. Ter plaatse zijn grondgebonden 

agrarische bedrijven toegestaan. Tevens gelden binnen het plangebied drie archeologische 

dubbelbestemmingen.

In het zuiden van het plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Voor de gronden 

binnen deze bestemming geldt dat bij ontwikkelingen met een minimale oppervlakte van 5.000 m² en 

dieper dan 50 centimeter in de bodem dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is. In het noorden 

geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. Voor de gronden binnen deze bestemming geldt 

dat bij ontwikkelingen met een minimale oppervlakte van 250 m² en dieper dan 50 centimeter in de 

bodem, archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Tot slot geldt in de zuidoostelijke hoek voor een klein 

deel van het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'. Ter plaatse van deze 

dubbelbestemming geldt dat bij ontwikkelingen met een minimale oppervlakte van 100 m² en dieper 

dan 50 centimeter in de bodem dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Tot slot geldt ook de aanduiding 'Overige zone - oeverwal - stroming'. Ter plaatse van deze aanduiding 

zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige 

landschappelijke elementen van de rivieroeverwallen en stroomruggen.
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Figuur 1.2 Uitsnede plankaart geldend bestemmingsplan

1.4  Leeswijzer

Na deze inleiding, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie en het voorgenomen plan. Dit 

wordt in de hoofdstukken 3 en 4 getoetst aan het beleid en de milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 

5 geeft een uitleg aan de juridische regeling van het bestemmingsplan, hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op 

de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

Het mogelijk maken van de beoogde ontwikkeling (het initiatief) is het belangrijkste uitgangspunt voor 

dit bestemmingsplan en wordt in dit hoofdstuk beschreven. De ontwikkeling moet op een goede manier 

worden ingepast in de huidige situatie. Een beschrijving van de huidige situatie is om die reden ook in 

dit hoofdstuk opgenomen. De inpassing in de huidige situatie wordt ook behandeld. 

2.1  De bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de oostzijde van de Slotstraat, aansluitend op de dorpskern van Opijnen. Aan 

de westzijde grenst het plangebied aan een jaren '80-'90 wijk waarin veel groene openbare ruimte te 

vinden is. Aan de Slotstraat zijn veel vrijstaande woningen te vinden en ook een aantal 

2-onder-1-kapwoningen. Aan de noordzijde van het plangebied ligt nog een stuk terrein waar 

momenteel de dieren van de initiatiefnemer grazen. Verder ten noorden is een kleinschalig 

kassencomplex aanwezig waar kersen worden gekweekt. Aan de oostzijde van het plangebied ligt een 

perenkwekerij. Aan de zuidzijde van het plangebied zijn de woningen te vinden van de eigenaren van de 

perenkwekerij. Het gaat om vrijstaande woningen met veel groen als erfafscheiding.

Het plangebied is momenteel ingericht als boomgaard. Tevens wordt het gebied gebruikt ten behoeve 

van kleinschalige veehouderij. In het plangebied staan verspreid bomen op grasland. In figuur 2.1 is 

een luchtfoto van de huidige situatie weergegeven. In figuur 2.2 is een vooraanzicht van het gebied 

weergegeven.
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Figuur 2.1 Luchtfoto van de huidige situatie
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Figuur 2.2 Vooraanzicht van het plangebied, vanaf de Slotstraat

2.2  Gewenste situatie

In de gewenste situatie worden vijf seniorenwoningen binnen het plangebied ontwikkeld. De 

seniorenwoningen zullen allen richting de Slotstraat gebouwd worden met perceeloppervlakten van 

circa 900 tot 1.200 m². Het worden woningen in één bouwlaag met kap, in eigentijdse landelijke stijl. 

Gezien het groene karakter van het huidige perceel, vindt de initiatiefnemer het belangrijk om als 

doelstelling te hebben om energie-neutraal te ontwikkelen. Daarom zullen zonnepanelen en 

KW-pompen worden gebruikt. De woningen worden ontwikkeld op basis van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap. Dit stelt de eindgebruiker in staat om de woning naar eigen wens te ontwikkelen 

binnen de gestelde kaders. De ontwerpen van de woningen zullen worden getoetst door de 

welstandscommissie.
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Figuur 2.3 Indeling van het plangebied in de toekomstige situatie

De woningen zullen in de toekomstige situatie binnen de kaders van dit plan worden gerealiseerd. 

Daarvoor zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze zijn opgenomen als bijlage 1. Dit 

houdt onder meer in dat de woningen een maximale goot- en bouwhoogte krijgen van 6 en 10 meter en 

een maximale inhoud van 750 m³. De woningen worden allen individueel ontsloten op de Slotstraat 

met een dam en duiker aan de westzijde van de kavels. In figuur 2.3 is de indeling van het plangebied in 

de toekomstige situatie weergegeven. In figuur 2.4 zijn sfeerbeelden opgenomen, die ter inspiratie 

dienen voor de te bouwen woningen.
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Figuur 2.4 Referentiebeelden ter inspiratie van de te ontwikkelen woningen

Verkeer en parkeren

Verkeerstructuur

De woningen worden ontsloten door middel van een eigen oprit aan de Slotstraat. Via deze weg kan in 

zuidelijke richting de dorpskern van Opijnen bereikt worden. En kan via de Repensestraat in westelijke 

richting Neerijenen en Waardenburg worden bereikt. Hier loopt tevens de rijksweg A2. Aan de 

Repensestraat is tevens een bushalte gevestigd die ervoor zorgt dat het plangebied ook bereikbaar is 

via het openbaar vervoer. Op deze wijze is het plangebied op een goede manier ontsloten.

Verkeersgeneratie en - afwikkeling

De verkeersgeneratie bedraagt 48 mvt/etmaal op basis van publicatie 381 van het CROW. Hierbij is 

uitgegaan van een ligging in het buitengebied met een stedelijkheidsgraad van 'niet stedelijk'. De 

toevoeging van deze verkeersgeneratie aan de Slotstraat en aansluitende straten die binnen de 

ontsluitingsroute van het plangebied vallen, zal niet tot problemen leiden. Dit geringe aandeel extra 

verkeer wikkelt zich af via de Slotstraat en de Repensestraat, dan wel de Zandstraat.

Parkeren

De parkeerbehoefte voor 5 vrijstaande woningen in het buitengebied bedraagt 14 parkeerplaatsen op 

basis van publicatie 381, van het CROW. In de praktijk zal dit aantal lager uitvallen omdat het in dit 

geval gaat om de realisatie van seniorenwoningen. Over het algemeen beschikt deze doelgroep over een 

minder groot aantal auto's. Daarom kan er vanuit worden gegaan dat twee parkeerplaatsen per 

woningen voldoende zal zijn voor dit plan. De woningen worden allen voorzien van een eigen oprit met 

ruimte voor 2 parkeerplaatsen. Daarmee wordt op eigen erf voorzien in de parkeerbehoefte.

Conclusie

De ontsluiting van het plangebied is goed. De nieuwe ontwikkeling zal niet leiden tot problemen in de 

verkeersafwikkeling en parkeren. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. 

Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de 

verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen brengt het Rijk de ruimtelijke ordening 

meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 

slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 

boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van 

ontwikkelingen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking getreden. 

Het Barro stelt regels omtrent de 14 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de SVIR. Voor het 

bestemmingsplan zijn geen nationale belangen van belang.

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' 

geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). In 2017 is de Ladder herzien. In de Ladder voor duurzame verstedelijking is 

opgenomen dat de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt, een beschrijving bevat van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. 

Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden 

voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in 

die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.

Toepassing ladder voor duurzame verstedelijking

De realisatie van vijf woningen hoeft in principe niet aan de ladder voor duurzame verstedelijking 

getoetst te worden, omdat een woningbouwontwikkeling van deze omvang niet als stedelijke 

ontwikkeling wordt aangemerkt. Desondanks is in paragraaf 3.3 opgenomen dat de 

woningbouwontwikkeling binnen het woningbouwprogramma van de kern Opijnen past. Hiermee is de 

behoefte voldoende onderbouwd, dit blijkt ook uit het feit dat het project vanuit een CPO wordt 

opgepakt. De woningbouwlocatie is gelegen in het buitengebied. Echter vormt de locatie een 

aansluiting op de bestaande dorpsbebouwing en is binnen bestaand bebouwd gebied geen ruimte voor 

een dergelijke woningbouwlocatie. Omdat deze locatie goed aansluit op bebouwd gebied en ontsloten 

wordt door een bestaande weg, betreft het een logische uitbreidingslocatie.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Gelderland (geconsolideerd 2018)

De Omgevingsvisie Gelderland betreft een integrale visie waarin de wijze waarop wordt omgegaan met 
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ruimtelijke opgaven aan bod komt. De visie is in cocreatie tot stand gekomen, in samenwerking met 

andere partijen.

De provincie wil minder sturen en meer begeleide, inspireren en verbinden. De geldende afspraken over 

onder meer wonen in regionaal verband blijven bestaan. Verder zijn specifieke aandachtspunten: de 

leegstand en overcapaciteit, krimpgebieden, energietransitie, verblijfsrecreatie en de herrijking van het 

Natuurnetwerk Nederland, die nu is opgedeeld naar een Gelders Natuurnetwerk (GNN) en een Gelderse 

Groene Ontwikkelingszone (GO). De hoofddoelstellingen van de provincie zijn:

1. het versterken van een duurzame economische structuur;

2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.

Wat betreft het laatste komt de nadruk meer te liggen op gezondheidseffecten. Specifieke 

gebiedskwaliteiten worden vastgelegd in Gebiedsatlas en de provincie organiseert kwaliteitsateliers.

De provincie en haar partners streven samen naar het behoud en ontwikkeling van een aantrekkelijke 

gezonde en veilige leefomgeving, waarin het prettig wonen en werken is. De provincie zet in op 

krachtige steden en vitale dorpen. Als leidend principe voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen hanteren 

de provincie en haar partners de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Hieraan dienen 

initiatieven getoetst te worden.

Het plangebied is gelegen in het buitengebied. De provincie en haar partners streven samen naar een 

vitaal buitengebied, met behoud van levendigheid en een verbetering van de kwaliteit van wonen, 

werken en vrijetijdsbesteding. De provincie stelt bij initiatieven voor functieverandering dat deze 

aanwezige en te ontwikkelen gebiedskwaliteiten moeten versterken. Nieuwe stedelijke functies in het 

buitengebied moeten worden afgewogen in het licht van de ladder voor duurzaam ruimtegebruik.

Toepassing Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik

Nieuwe woningbouwinitiatieven dienen getoetst te worden aan de Gelderse ladder voor duurzaam 

ruimtegebruik. Deze komt in principe overeen met de voorgaande ladder voor duurzame verstedelijking, 

waarin getoetst moet worden aan drie treden:

1. Is er een regionale behoefte?

2. Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied?

3. Zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor de resterende regionale 

behoefte.

In paragraaf 3.3 is beschreven dat het plan past binnen de woonvisie van de voormalige gemeente 

Neerijnen. Hiermee is de regionale behoefte aan de vijf woningen voldoende aangetoond. Het 

plangebied is niet gelegen in bestaand stedelijk gebied omdat hier geen geschikte locatie is voor dit 

nieuwbouwplan. Daarentegen grenst het plangebied direct aan het bestaand stedelijk gebied en is de 

locatie goed ontsloten door de Slotstraat en nabij gelegen bushaltes aan de Repensestraat. Bovendien 

wordt op deze locatie landelijk wonen mogelijk gemaakt en kunnen huizen en percelen ruim worden 

opgezet met als extra kwaliteit de landelijke ligging. Daarmee wordt voldaan aan de Gelderse ladder 

voor duurzaam ruimtegebruik.

Omgevingsverordening Gelderland

In de Omgevingsverordening Gelderland is het provinciale beleid vertaald in regels ten aanzien van de 

leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingen. In de toelichting op een bestemmingsplan of ruimtelijke 

onderbouwing dient te worden beoordeeld of aan de relevante gestelde regels wordt voldaan.

Ten aanzien van nieuwe woonlocaties is in artikel 2.2.1.1 de regel opgenomen dat in een 

bestemmingsplan nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts worden toegestaan 

wanneer dit past in het vigerende, door Gedeputeerde Staten vastgestelde, Kwalitatief 

Woonprogramma successievelijk  de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwantitatieve opgave 

wonen voor de betreffende regio. In paragraaf 3.3 is onderbouwd dat de woningbouw past binnen de 
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geldende woonvisie van de voormalige gemeente Neerijnen. Hiermee wordt in voldoende mate voldaan 

aan het gestelde in artikel 2.2.1.1 van de Omgevingsverordening Gelderland.

3.3  Gemeentelijk beleid

Per 1 januari 2019 is door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de 

nieuwe gemeente West-Betuwe ontstaan. Omdat de gemeente nog maar kort bestaat, wordt voor het 

gemeentelijk beleid nog teruggegrepen naar het beleid van de voormalige gemeente Neerijnen. Zolang 

er nog geen nieuw beleid is opgesteld door de gemeente West-Betuwe, vormt dit beleid het 

toetsingskader.

Structuurvisie Neerijnen (2012-2013)

De gemeente West-Betuwe is momenteel bezig de Structuurvisie Neerijnen 2025 op te stellen. Deze visie 

is nog niet vastgesteld en dus blijft tot die tijd de Visie Wonen en werken 2002-2011 van kracht. Begin 

2010 heeft de gemeente deelproduct 1 besproken en vastgesteld: Inventarisatie, Knelpunten en Keuzes. 

Voor het buitengebied zijn toen de verschillende knelpunten en keuzes benoemd. Deze komen tering in 

de visie buitengebied.

Gebiedsvisie Buitengebied (augustus 2012)

Voor de structuurvisie is in augustus 2012 een gebiedsvisie buitengebied opgesteld. Deze gebiedsvisie 

is vastgesteld en vormt een bouwsteen voor de op te stellen structuurvisie. De Visie Buitengebied maakt 

onderscheid tussen de functionele structuur en de ruimtelijke structuur. Wat betreft de functionele 

structuur worden de volgende aandachtspunten benoemd:

Algemene trends (Minder agrarische bedrijven, Schaalvergroting in de landbouw, Intensivering in 

de landbouw, Verbreding in de landbouw en Bedrijfsbeëindiging/Omschakeling)

Realisatie ecologie / natuur

Stijgende grondprijzen

Verbreding Landbouw Neveninkomsten (Recreatie en educatie, Zorgboerderijen, Natuurbeheer, 

Boerderijwinkels en huisverkoop, Teelt van alternatieve gewassen, Bio-energie)

Ontwikkeling van de paardenhouderij

Vergrijzing, behoefte aan mantelzorg constructies

Woonboerderijen en toename bezit tweede woningen

Wetgeving (bv Geurhinder en Veehouderij)

Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt er een onderscheid gemaakt in drie deelgebieden;

1. Ontwikkeling grondgebonden landbouw/veeteelt (westelijk komgebied)

2. Ontwikkeling fruitteelt met ondersteunende voorzieningen (oostelijk komgebied)

3. Verbreding binnen een fijnmazige schaal (alle oeverwallen langs de Waal)

De voorgenomen ontwikkeling doet geen afbreuk aan de aandachtspunten van de functionele en de 

ruimtelijke structuur. Omdat het plangebied aansluit op bestaand stedelijk gebied en gezien de 

kleinschaligheid van de ontwikkeling, doet op deze locatie de voorgenomen woningbouw geen 

onevenredige afbreuk aan de waarden van het buitengebied. 

Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Het landschapsontwikkelingsplan is een beleidsnota van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en 

Neerijnen waarin het landschapsbeleid is vastgelegd. Het LOP vormt een adviserend beleidsstuk dat 

meegenomen kan worden voor het opstellen van bestemmingsplannen. Het plan is gericht op het 

versterken van de landschappelijke eenheid en kwaliteit en op het bieden van ruimte aan bestaande 

bedrijven en ontwikkelingen. De landschapsvisie stelt dat het stromenlandschap van de drie 

gemeenten een groene parel in verstedelijkend Nederland is.
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De drie gemeten willen die groene natuurparel koesteren en oppoetsen door die parel trots te tonen 

langs de bovenregionale stromen, de lokale historische stromen te beschermen en te versterken met 

nieuwe landschapselementen en ontwikkelingsruimten te doorstromen met een robuuste 

groenstructuur.

Het plangebied ligt aangrenzend aan bestaand stedelijk gebied en is aan de west- en zuidzijde omringd 

door woningen. Door op deze locatie een beperkt aantal woningen te realiseren wordt de 

groenstructuur niet onevenredig geschaad. Het plangebied betreft in de huidige situatie een 

boomgaarde waar ook in kleinschalige veehouderij plaatsvindt. Omdat de boomgaarde niet goed 

wordt onderhouden dreigt het gebied te verwilderen. Door het gebied te herontwikkelen wordt dit 

tegengegaan.

Woonvisie 2012-2020

In de Woonvisie van de gemeente Neerijnen is uiteengezet welke behoefte aan woningen er in de 

gemeente bestaat. De Woonvisie is toegespitst op de afstemming tussen de behoefte en de 

plancapaciteit. Per dorp bestaan er grote verschillen tussen de berekende behoefte en de aanwezige 

plannen. Ook kwalitatief zijn er onevenwichtigheden. De woonvisie is erop gericht evenwicht te 

brengen in vraag en aanbod.

In de woonvisie is voor de kern Opijnen opgenomen dat er een behoefte is aan 80 tot 120 woningen tot 

aan 2020. De plancapaciteit voorziet echter nog niet in dit aantal. Door de toevoeging van 5 woningen 

in het plangebied wordt voorzien in de behoefte aan woningen binnen de kern Opijnen. Bovendien is 

binnen deze kern sprake van vergrijzing. Door seniorenwoningen te ontwikkelen wordt aangesloten op 

deze trend.
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten

Naast het feit dat ontwikkelingen in het plangebied binnen het beleidskader van Rijk, provincie en 

gemeente tot stand moeten komen, moet rekening worden gehouden met de aanwezige functies in en 

rond het plangebied. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie 

ontstaat.

4.1  Milieueffectrapportage

Toetsingskader

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader 

van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig 

zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit 

onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, 

waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, 

gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 

kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.

Per 7 juli 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 

procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, 

waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de 

plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende 

maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet de 

initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen 

worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een 

m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter 

niet gepubliceerd te worden. 

Toetsing

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer 

woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling 

bestaat uit de realisatie van 5 woningen. De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de 

drempelwaarde. Dit betekent wel dat een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' noodzakelijk is.

Hiervoor wordt een beoordelingsnotitie opgesteld, het besluit wordt opgenomen in de bijlage.

4.2  Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 

voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming wordt 

gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een 

richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 

bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 

Toetsing

In de omgeving van het plangebied is sprake van meerdere bedrijven die getoetst dienen te worden aan 

de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Ten eerste is ten noorden van het 

plangebied een glastuinbouwbedrijf gevestigd aan de Slotstraat 2a. Voor een dergelijk type bedrijf 

geldt een richtafstand van 30 meter. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan ten opzichte van het 

plangebied. Dit bedrijf vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.

Verder ten noorden aan de Slotstraat is een begraafplaats aanwezig. Voor een begraafplaats geldt een 

richtafstand van 10 meter. Hier wordt ook ruimschoots aan voldaan. Direct aan de noordzijde van de 

begraafplaats is tot slot een bagger- en gronddepot aanwezig. Een dergelijke type bedrijf is niet 

opgenomen in de richtafstandenlijst behorende bij de VNG-brochure. Qua aard en omvang van de 

inrichting is deze gelijk te stellen aan een gemeentewerf, die wel in de brochure voorkomt. Hiervoor 

geldt de milieucategorie 3.1 met een richtafstand van 50 meter. Hier wordt ruimschoots aan voldaan.

Ten oosten van het plangebied is sprake van een kleinschalige perenkwekerij. Een dergelijke inrichting 

is gelijk te schalen aan een milieucategorie 2 bedrijf, met daarbij een richtafstand van 30 meter. Aan 

deze richtafstand wordt niet voldaan. Daarom is een spuitzoneonderzoek uitgevoerd om te bepalen of 

als gevolg van drift van gewasbeschermingsmiddelen binnen het plangebied sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 2.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de plaatselijke situatie in het plangebied overeenkomt 

met de zogeheten praktijksituatie 6. Hiervoor geldt voor de relevante luchtlaag tussen 0 en 30 meter 

een aan te houden afstand voor driftgevoelige bestemmingen van ten minste 20 meter. Aangezien de 

afstand tussen de dichtstbijzijnde bomenrij en de voor drift gevoelige bestemmingen minder dan 5 

meter bedraagt, wordt niet aan het afstandcriterium voldaan.

Indien binnen het plangebied een wintergroene windhaag wordt aangeplant, komt de situatie het best 

overeen met de zogeheten praktijkstituatie 8. Voor deze situatie geldt voor de relevante luchtlaag 

tussen 0 en 3 meter een aan te houden afstand tot voor drift gevoelige bestemmingen van ten minste 10 

meter. Als aanvullende maatregel dient er ten oosten van de aan te planten windhaag ruimte vrij te 

worden gehouden. De afstand vanaf de westzijde van de bestaande windhaag tot aan de westzijde van 

de nieuwe wintergroene windhaag dient 5 meter te zijn. Door de aanplant en het onderhoudt van deze 

windhaag juridisch te borgen in dit plan wordt voldaan aan deze maatregelen en is een nader 

onderzoek niet noodzakelijk.

Ten zuiden van het plangebied is een kleine nutsvoorziening aanwezig (trafohuisje). De richtafstand 

bedraagt hiervoor bedraagt 30 m, waarbij geluid maatgevend is. Aangezien het om een klein 

trafohuisje gaat met naar verwachting geen waarneembare geluidemissie, kan zonder meer worden 

gesteld dat ter plaatse van de nieuwe woningen wordt voldaan aan de VNG-richtwaarde van 45 dB(A) 

als etmaalwaarde.

4.3  Geluid

Toetsingskader

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, 

spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een geluidzone. Bij de 
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ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet in principe 

akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de 

voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag, in de meeste 

gevallen de gemeente, hogere grenswaarden vaststellen. Hiervoor geldt een bepaald maximum, de 

uiterste grenswaarde genoemd. Bij de vaststelling van hogere grenswaarden moet worden afgewogen of 

bronmaatregelen of maatregelen in de overdrachtssfeer kunnen worden getroffen.

Toetsing

Het plangebied ligt tegen de kern van Opijnen aan, aan de oostzijde van de Slotstraat. Deze straat 

betreft, ter hoogte van het plangebied, een 30 km/uur-weg. Verder richting het noorden leidt de 

Slotstraat richting het buitengebied, naar de Estse Omloop. De Slotstraat betreft in het buitengebied 

een zeer smalle weg, die voornamelijk dient ter ontsluiting van aangrenzende percelen en niet bedoeld 

is als een ontsluitingsweg voor een groter gebied. Er ligt slechts één perceel aan de Slotstraat in het 

buitengebied. Aan de Estse Omloop is sprake van een zeer kleine hoeveelheid percelen. Hoewel de 

maximum snelheid in het buitengebied hoger dan 30 km/uur ligt, kan gezien het karakter van de weg en 

het kleine aantal percelen worden gesteld dat het aantal verkeersbewegingen zeer klein is. Daarmee is 

het zeer onwaarschijnlijk dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder als gevolg van 

verkeerslawaai van deze straat wordt overschreden.

Aan de zuidzijde van het plangebied loopt de Zandstraat, de hoofdweg door Opijnen, waar een 

maximum snelheid van 50 km/uur geldt. Gezien de afstand tot de weg, circa 80 meter, en het feit dat 

sprake is van tussenliggende bebouwing aan de Zandstraat 1 en 3, kan worden gesteld dat ook als 

gevolg van deze weg de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.

4.4  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 

negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 

tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de directe 

omgeving van het projectgebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van minder dan 22 µg/m3 

en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van minder dan 25 µg/m3. De norm voor beide 

stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 2015). De huidige luchtkwaliteit ter 

plaatse is dus zeer goed.

Plannen die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan luchtverontreiniging zijn op grond van het 

besluit 'niet in betekenende mate' (NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Een plan 

voldoet hieraan als het een toename van minder dan 3% van de grenswaarden tot gevolg heeft. Bij 

woningbouwplannen van minder dan 1.500 is dit het geval.

Toetsing

In dit plan worden vijf woningen gerealiseerd. Dit plan valt daarom onder de regeling 'Niet In 

Betekenende Mate' en draagt niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.
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4.5  Water

Toetsingskader

Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De 

watertoets wordt gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat de gevolgen van 

ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk 

onderdeel van de watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken 

waterbeheerder. Het plangebied ligt in het beheergebied van waterschap Rivierenland.

Toetsing

Door middel van de watertoets is nagegaan wat voor type watergangen er rondom het plangebied zich 

bevinden. Hieruit is naar voren gekomen dat de watergang langs de Slotstraat een type C watergang is 

en de watergang langs het noordoosten van het plangebied een type A watergang.

Type A-watergangen zijn de belangrijkste wateren van de regio, zoals grotere sloten, beken en 

waterplassen die belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding. Deze wateren worden door of 

namens het waterschap onderhouden. Een type C-watergang betreft bijvoorbeeld een poel of zakslootje 

(een slootje waar het regenwater wordt verzameld en kan infiltreren).

De type A-watergang ligt op enige afstand tot het plangebied. Hier worden geen ingrepen in voorgesteld. 

De type C-watergang grenst direct aan de westzijde van het plangebied. De percelen worden aan deze 

zijde ontsloten op de Slotstraat. Om te voorkomen dat de watergang wordt belemmerd, wordt gebruik 

gemaakt van duikers. Daarmee blijft de watergang behouden. Regenwater zal van de percelen worden 

afgevoerd op deze watergang. Daarmee is het gebruik in overeenstemming met het beoogde gebruik 

zoals het waterschap dat voor ogen heeft. Het plan doet geen afbreuk aan de waterhuishouding.

4.6  Ecologie

Toetsingskader

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 

natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 

Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse 

wetgeving. in de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 

soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

De Natura 2000-gebieden zijn door de Minister van Economische Zaken aangewezen gebieden die deel 

uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden. Daarnaast bestaat het Natuur Netwerk 

Nederland (NNN) uit gebieden die worden aangewezen in de provinciale verordening. Binnen de 

NNN-gebieden mogen in beginsel geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Stikstofdepositie

Om te onderzoeken of sprake is van aanvaardbare stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen 

ontwikkeling is met behulp van de AERIUS-calculator een stikstofonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

opgenomen als bijlage 3. Uit de berekeningen van het onderzoek blijkt dat de stikstofdepositie nergens 

hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. Het is niet noodzakelijk 

een ontheffing op de Wet natuurbescherming aan te vragen voor dit plan.

Soortenbescherming

In de Wnb wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn en daarnaast de overige soorten. De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten 
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aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, als bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn.

Toetsing

Binnen het plangebied wordt een aantal bomen gekapt ten behoeve van de voorgenomen woningbouw. 

Om te onderzoeken of bij de kap van de bomen en herontwikkeling van het plangebied rekening moet 

worden gehouden met beschermde soorten, is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. de quickscan is 

opgenomen als bijlage 4.

Gelet op de gevonden en te verwachten ecologische waarden en de beoogde planontwikkeling is de 

verwachting dat de wijziging in het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden dient het bepaalde in de Wet natuurbescherming in acht te worden genomen. Er wordt 

hierin geen belemmering verwacht. Op basis van de uitgevoerde quickscan vormt soortenbescherming 

geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.7  Bodem

Toetsingskader

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden 

aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die 

verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden 

uitgevoerd. In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de wet is 

geregeld dat indien ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen, er 

sprake is van een saneringsgeval.

Toetsing

Om te onderzoeken of de bodem geschikt is voor de woonfunctie is een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 5.Met het verkennend bodemonderzoek is de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat:

in de bovengrond een lichte verontreiniging met kwik en de bestrijdingsmiddelen DDE en DDT is 

gemeten.;

In de ondergrond geen van de geanalyseerde parameters boven de achtergrondwaarde is gemeten;

in het grondwater barium boven de streefwaarde is gemeten.

Op basis van de resultaten bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkelingen. 

Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8  Archeologie

Toetsingskader

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 

naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 

over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2021 in werking treedt. Dit geldt ook voor de 

verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. 

Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het 

Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet 

nog niet van kracht is.

De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten 

blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het 

aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek 

archeologische verwachtingskaarten opgesteld.
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Toetsing

Voor het plangebied is de archeologische verwachtingswaarden in de vorm van dubbelbestemmingen 

in het vigerende bestemmingsplan opgenomen. Voor het plangebied gelden drie archeologische 

dubbelbestemmingen op basis van het geldende bestemmingsplan. Voor het grootste deel van het 

plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Hier geldt dat voor ontwikkelingen 

met een minimale oppervlakte 5.000 m² en dieper dan 50 centimeter een archeologisch onderzoek 

noodzakelijk is. Voor het noordelijke deel van het plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 2'. Hier geldt dat voor ontwikkelingen met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 

50 centimeter een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Voor de zuidoosthoek van het plangebied 

geldt tot slot de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'. hier geldt dat voor ontwikkelingen met 

een oppervlakte van 100 m² en dieper dan 50 centimeter een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

In onderstaande figuur is de ligging van de archeologische dubbelbestemming weergegeven.

Omdat de grenswaarden worden overschreden is een archeologisch onderzoek uitgevoerd om aan te 

tonen of er archeologische waarden in het plangebied zijn waar rekening mee gehouden dient te 

worden. Tijdens het booronderzoek zijn vanaf circa 2 meter onder het maaiveld restgeulafzettingen 

aangetroffen. De restgeulafzettingen bestaan uit sterk tot uiterst siltige klei met zand- en detrituslagen. 

Deze behoren vermoedelijk tot de Varik stroomgordel, die in dat geval een meer noordelijke ligging zou 

moeten hebben dan verwacht. In het noorden van het plangebied is diepen dan 1,50 meter onder het 

maaiveld matig fijn tot matig grof beddingzand aangetroffen, waarschijnlijk van de Opijnen 

stroomgordel. Hierboven bevindt zich een pakket oeverafzettingen (matig fijn zand met kleilagen, naar 

boven toe overgaand in zandige klei en/of sterk siltige klei). Dit is een pakket oeverafzettingen die 

waarschijnlijk ook vanuit de Opijnen stroomgordel zijn afgezet. In de top van de oeverafzettingen is 

een zwak humeus vegetatieniveau ontwikkeld. De top van deze afzettingen bevindt zich op 85 tot 100 

centimeter onder het maaiveld.

Boven deze diepte is een pakket zandige klei aanwezig, die eveneens een pakket oeverafzettingen betreft. 

Gezien de duidelijke andere lithologische eigenschappen zijn deze waarschijnlijk afkomstig van een 

andere stroomgordel. Vermoedelijk zijn deze afzettingen vanuit de Waal afgezet. In deze afzettingen zijn 

geen humeuze lagen aangetroffen en de top is niet meer intact.

De bovenste 20 tot 50 centimeter van de bodem bestaat uit een recente bouwvoor.

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Er is wel en humeus niveau 

aangetroffen in de oeverafzettingen, maar hierin zijn geen aanwijzingen van betreding of andere 

antropogene invloeden waargenomen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat archeologische 

waarden niet meer in situ worden verwacht.

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt daarom geadviseerd het gebied 

vrij te geven. Er is geen nader onderzoek noodzakelijk. Het archeologisch onderzoek is opgenomen als 

bijlage 6. Omdat geen archeologische waarden zijn aangetroffen, worden in dit plan de archeologische 

dubbelbestemmingen niet meer opgenomen.

Ondanks de zorgvuldige afweging die naar aanleiding van alle beschikbare relevante informatie is 

gemaakt, is niet uit te sluiten dat toch relevante archeologische sporen en vondsten in de bodem 

verborgen zijn. Deze kunnen in de uitvoeringsfase van de graafwerkzaamheden aan het licht komen. Dit 

ondanks vrijgave van het plangebied door het Bevoegd Gezag en ondanks de wettelijke vrijstelling. 

Voor dergelijke vondsten bestaat de wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 en 5.11 van de 

Erfgoedwet.
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4.9  Cultuurhistorie

Toetsingskader

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die 

effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 

2012 is in het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke 

ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen rekening 

moeten houden met cultuurhistorische waarden. 

Toetsing

Binnen het plangebied is sprake van cultuurhistorische waarden in de vorm van enkele 

hoogstamfruitbomen in het noorden van het gebied. Hoogstamfruitbomen zijn kenmerkend voor de 

gehele Betuwe en vooral ook in en rondom Opijnen. Dit blijkt onder meer uit de diverse wandelroutes 

die voor dit gebied bestaan. In de Structuurvisie Neerijnen 2020 staat het te bebouwen gebied 

aangegeven als zoekzone wonen, aansluitend aan het bestaand stedelijk gebied aan de westzijde van 

de Slotstraat. Ten noorden daarvan is een grote zoekzone landschappelijke versterking. In dit plan 

wordt rekening gehouden met de hoogstamfruitbomen door de noordelijke zone van het plangebied niet 

te bebouwen, maar open te houden voor de hoogstamfruitbomen. Daarmee blijft de cultuurhistorische 

waarde van het gebied behouden.

4.10  Externe veiligheid

Toetsingskader

Externe veiligheid heeft betrekking op locaties waar een ongeval met gevaarlijke stoffen kan 

plaatsvinden, waardoor personen die geen directe relatie hebben tot de risicovolle activiteit zouden 

kunnen komen te overlijden. Bij een ruimtelijk besluit  voor het toelaten van (beperkt) kwetsbare 

objecten moet worden getoetst aan risiconormen en veiligheidsafstanden. Dit is met name relevant op 

korte afstand van risicobronnen. Indien een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegelaten binnen het 

invloedsgebied van een belangrijke risicobron moet ook het groepsrisico worden verantwoord. 

Bovendien is het van belang om af te wegen in hoeverre nieuwe risicobronnen binnen een plangebied 

worden toegestaan.

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of het 

plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van specifieke risicovolle inrichtingen, relevante 

transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of relevante buisleidingen. Toetsingskaders 

zijn het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen  '(Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' 

(Bevt) en het 'Besluit externe veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Vuurwerkbesluit en 

het Activiteitenbesluit milieubeheer veiligheidsafstanden genoemd die rond stationaire risicobronnen, 

niet zijnde een Bevi-inrichting, moeten worden aangehouden.

Risicovolle bedrijven

Binnen de beoogde bestemming 'Wonen' passen geen risicovolle activiteiten, zoals Bevi-activiteiten. De 

vestiging van een Bevi-inrichting binnen het plangebied is daarmee uitgesloten.

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het plangebied niet binnen het 

invloedsgebied van een Bevi-inrichting of de veiligheidsafstanden van andere stationaire bronnen ligt. 

Hierdoor is geen verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege risicovolle inrichtingen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe veiligheid el relevant 

is vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Waal. Het plangebied ligt namelijk binnen het 
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invloedsgebied van deze transportroute, waarbij personen kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg 

van een zwaar ongeval met toxische stoffen. Het plangebied ligt echter buiten een veiligheidszone, een 

plasbrandaandachtsgebied en buiten de meest relevante zones voor het groepsrisico (de 200 meter 

zones).

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de mogelijkheden 

voor:

de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute;

de zelfredzamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen het 

plangebied.

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om hierover 

advies uit te brengen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 17 juni 2019 aangegeven dat in dit 

geval sprake is van een standaardsituatie, waarvoor onderstaande verantwoordingstekst kan worden 

gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het ruimtelijk besluit geen betrekking heeft op het mogelijk 

maken van een (nog niet aanwezig) 'bijzonder kwetsbaar object', bestemd voor verminderd zelfredzame 

personen.

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het 

beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De 

brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De 

mogelijkheden voor bestrijdbaarheid  worden daarom niet verder in beschouwing genomen.

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezigen in 

het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde 

incidentscenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en 

ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies 

tijdig op te volgen.

Buisleidingen

uit de signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het plangebied niet is gelegen binnen het 

invloedsgebied van relevante buisleidingen voor aardgas en vloeibare brandstoffen. Hierdoor is geen 

verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege buisleidingen.

Conclusie

Het aspect externe veiligheid is alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

Waal. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er in het plangebied voldoende mogelijkheden 

voor de zelfredzaamheid bij een zwaar ongeval op deze transportroute. Dit betekent dat geen nadere 

eisen aan het plan gesteld hoeven te worden in het kader van het aspect externe veiligheid.

4.11  Kabels en leidingen

Toetsingskader

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 

van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 

ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 

straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 

van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 

kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.
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Toetsing

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen relevante zones 

over het plangebied. Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor dit plan.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Inleiding

In voorgaande hoofdstukken zijn de aanwezige functies, de ontwikkelingen daarbinnen en de 

uitgangspunten ten aanzien daarvan aan de orde geweest. Dit beleid krijgt zijn juridische vertaling in 

bestemmingen. Deze regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Het bestemmingsplan geeft aan 

voor welke doeleinden de gronden zijn bestemd.

5.2  RO standaarden 2012

Het bestemmingsplan voldoet aan de RO standaarden 2012. Het bestemmingsplan is opgezet als een 

digitaal raadpleegbaar plan. Deze digitale versie is bedoeld om de burger "online" informatie te 

verschaffen omtrent het bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling 

van gegevens binnen de gemeente en met andere instanties. Het bestemmingsplan is naar aanleiding 

van de Wet ruimtelijke ordening opgesteld volgens de landelijke Standaard Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen (SVBP 2012), met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.

5.3  Wet ruimtelijke ordening

De regels zijn vervat in artikelen die onderverdeeld zijn in vier delen.

In de 'Inleidende regels' zijn algemene artikelen opgenomen die voor het gehele plan van belang zijn. In 

artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van de in het plan voorkomende relevante begrippen. In 

artikel 2 is vastgelegd op welke wijze dient te worden gemeten. Door deze vaste omschrijving van de 

begrippen én van de wijze van meten, wordt eenduidigheid in de bedoelingen van het plan gegeven en 

wordt de rechtszekerheid  vergroot.

In de 'Bestemmingsregels' zijn de bestemmingen en de gebruiks- en/of bebouwingsmogelijkheden van 

de betreffende gronden aangegeven. De bestemmingen zijn op alfabetische volgorde benoemd.

In de 'Algemene regels' staan artikelen benoemd die voor alle of meerdere bestemmingen gelden. Het 

betreffen onder andere de voor alle bestemmingen geldende gebruiksregels en de algemeen geldende 

afwijkingsregels.

In de 'Overgangs- en slotregels' is het overgangsrecht conform het bepaalde in artikel 3.2.1 en 3.2.2 

van het Bro. Daarnaast bevatten de regels een slotregel met daarin de citeertitel van het 

bestemmingsplan.
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5.4  Toelichting op de bestemmingen

Op grond van de informatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 is een inventarisatie uitgevoerd naar de 

aanwezige functies in het plangebied. De situering en hoogte van deze functies is vertaald naar de 

diverse bestemmingen in het plangebied. Onderstaand wordt een verantwoording van de keuzes van 

bestemmingen weergegeven.

In het plangebied is uitsluitend sprake van twee enkelbestemmingen:

Groen

De strook grond die in de voorgenomen situatie tussen de nieuw aan te planten windhaag en de 

perceelsgrens aan de oostzijde van het plangebied ligt is bestemd als 'Groen'. Conform de uitkomst van 

het spuitzone onderzoek is het niet toegestaan hier voor langere tijd te verblijven omdat het geldt als 

tussenruimte die bescherming moet bieden tegen het spuiten van gewasssen op het naburige perceel. 

Via een afwijking is het wel mogelijk om bijgebouwen deels binnen deze gronden te realiseren.

Wonen

Omdat het gebied als hoofdfunctie wonen wordt en er vijf woningen worden ontwikkeld, wordt het 

gehele plangebied bestemd als 'Wonen'. Binnen de bestemming zijn de maatvoeringen afgestemd op de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden die voor dit gebied gelden. Verder zijn de regels overeenkomstig 

met de regels voor de kern van Opijnen opgesteld. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het 

bouwvlak worden gebouwd. Op de kaart zijn een maximale goot- en bouwhoogte van 6 en 10 meter 

opgenomen. Daarnaast is in deze bestemming een voorwaardelijke verplichting opgenomen om een 

wintergroene windhaag aan te planten, conform de uitkomsten van het spuitzoneonderzoek.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Het bestemmingsplan wordt eerst als voorontwerp aan overlegpartners en belanghebbenden ter inzage 

gelegd.  Tevens worden de direct omwonenden nauw betrokken in de totstandkoming van de 

planvorming.

Zienswijze

Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 

periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 3.8 Wro). De 

uitkomsten hiervan kunnen nieuwe niet voorziene uitgangspunten voor het bestemmingsplan geven.

Vaststelling

Het bestemmingsplan wordt vervolgens, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Het besluit tot vaststelling 

wordt gepubliceerd en het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens die periode bestaat de 

mogelijkheid beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te dienen tegen het 

besluit en het plan.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De 

economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële 

haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

Het initiatief betreft de bouw van vijf woningen aan de Slotstraat in Opijnen. De initiatiefnemer heeft 

aangetoond over voldoende financiële middelen te beschikken voor de uitvoering van dit plan.

Grondexploitatie

Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden 

van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de 

privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de 

gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden, (woning)bouwcategorieën en 

fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst 

vastgelegd.

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst afgesloten. Daarmee zijn 

de kosten voldoende verzekerd en hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Stedenbouwkundige randvoorwaarden
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Dit document is het startpunt van de 
stedenbouwkundige uitwerking en 
landschappelijke inpassing van vijf 
seniorenwoningen aan de Slotstraat te Opijnen. 

Allereerst bespreken we de aanleiding en 
het voortraject wat reeds gedaan is door de 
gemeente en de initiatiefnemer. 

Vervolgens zullen we in het hoofdstuk ‘De 
locatie’ ingaan op de locatie in de context. 

Na de quickscan van de omgeving zullen we 
het beleid en de kaders en randvoorwaarden 
weergeven zover bij ons bekend en aan de 
hand van de door ons gemaakte analyse.

Het vervolgvan dit document bedraagt 3 
varianten en referenties. De varianten dienen als 
praatprenten waarover wij met de gemeente in 
gesprek zullen gaan. 

Tot slot toont dit document de definitieve variant 
en impressies van de architectuur van het plan 
door Bongers Architecten.
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Alhoewel deze woonvisie en daarmee de 
aantallen niet meer vigerend zijn (80 woningen 
waren bepaald) zijn de vier uitgangspunten 
nog steeds een krachtig en actueel. Deze 
uitgangspunten nemen wij graag mee in de 
verdere uitwerking van de planontwikkeling. 
De hieronder benoemde structuurvisie beschrijft 
de vigerende woningaantallen voor Opijnen.

Dit randvoowaarden document is tot stand 
gekomen naar aanleiding van de principe 
overeenkomst getekend op 12 juni 2018. Hierin 
verklaard de gemeente Neerijnen dat er op dit 
moment geen zwaarwegende bezwaren zijn en 
zij  hun bereidheid en medewerking verlenen aan 
een ruimtelijke procedure voor het wijzigen van 
het geldende bestemmingsplan waardoor de 
bouw van seniorenwoningen mogelijk gemaakt 
kan worden.

In dit document zullen wij de argumenten van 
de gemeente langslopen en ook reageren op de 
gestelde randvoorwaarden die zijn gesteld door 
de gemeente. 

Op 28 juni 2012 heeft de gemeente Neerijnen de 
Woonvisie 2012-2020 en het woningbehoefte 
onderzoek (2011) vastgesteld. De Woonvisie 
2012-2020 is gebaseerd op het woningbehoefte 
onderzoek dat begin 2011 is uitgevoerd en is in 
september 2013 nader uitgewerkt. 

De woonvisie rust op vier uitgangspunten:
 
1. Behoud van identiteit en het rustieke en 

landelijke karakter van onze gemeente.  

2. Voldoen aan de woningbehoefte van 
degenen die graag in de gemeente willen 
wonen.  

3. Afstemming van het beleid op wat per kern 
nodig is, rekening houdend met maat en 
schaal van de dorpen, de noodzaak van 
koppeling van (zorg-) voorzieningen aan het 
wonen en de ruimtelijke context.  

4. Beleidsontwikkeling in samenspraak met 
Woonstichting De Kernen en woningbouw 
vereniging De Goede Woning Neerijnen. 

In de laatste woonvisie van Neerijnen worden de 
volgende woningaantallen voor Opijnen bekend 
gemaakt: 

In de Woonvisie Neerijnen 2010 – 2025, ‘‘Behoud 
door ontwikkeling’’, is Opijnen ingedeeld bij de 
economische kernzone Waardenburg. Om te 
voldoen aan de lokale vraag (met name jongeren, 
starters en senioren) wordt er uitgegaan van 
een groei van Opijnen met 40 woningen, voor 
de komende 10-15 jaar, inclusief bestaande 
plannen.

PRINCIPE OVEREENKOMST WONINGCONTIGENTEN

STRUCTUURVISIE

AANLEIDING

<< Situering plangebied binnen Opijnen
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Op 16 maart 2017 heeft de gemeente een motie 
aangenomen omtrent kleinschalige woningbouw 
in de dorpen van de gemeente Neerijnen. 
In deze motie wordt gepleit om aan de wens 
van de inwoners te voldoen door kleinschalige 
woningbouw in en rond de dorpskernen mogelijk 
te maken. De overwegingen zijn de wensen van 
de bewoners en de verbeterde economische 
situatie/aantrekkende woningmarkt.

Dit CPO project zal zich richten op maximaal 5 
seniorenwoningen die levensloopbestendig zijn 
en qua architectuur binnen de gewenste kaders 
van de gemeente vallen en passend binnen de 
architectuur stijlen van landschappelijk wonen. 
Door volledig in te zetten op energieneutrale 
(mogelijk vanwege de perfecte ligging voor 
zonnepanelen bijvoorbeeld en het aanleggen 
van KW pompen) en levensbestendige woningen 
garanderen we dat we aansluiten bij de wensen 
van de gemeente.

In het opgestuurde principeverzoek is een 
schematisch voorstel gedaan voor een 
mogelijke verkaveling. De gemeente gaf voor zo 
een dergelijke verkaveling geen goedkeuring. 
Argumentatie hiervoor was als volgt:

 » Kijken naar een variant van wonen in het groen, 
waarbij de woningen vrijer op het parceel staan. 

 » Groene situering van de kavels en bebouwing. 

In dit document suggereren wij passende 
denkrichtingen voor de mogelijke 
inpassing van de vijf seniorenwoningen. 

MOTIE WONINGBOUW

PASSENDE WONINGEN

PRINCIPE VERZOEK

 

 

3. Planologische aanpassing 
 
Het voorstel is om op de aangewezen locatie te wijzigen naar de bestemming wonen en groen, zodat 
er grondgebonden seniorenwoningen gerealiseerd kunnen worden. 
Er kunnen 4 tot 5 seniorenwoningen met perceeloppervlakken van  ca. 900/1200m2 gerealiseerd 
worden. Zie bijgevoegde concept verkaveling (figuur 4). Het voorstel is de woningen uit te voeren met 
1 bouwlaag en kap in een eigentijdse landelijke stijl, zoals bv. De schuurwoningen in de bijgevoegde 
referentiebeelden (figuur 5). 
 

 
Figuur 4: Concept verkaveling 

 

Voorstel uit het principeverzoek

<< Oppervlakte plangebied
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Het plangebied aan de Slotstraat in Opijnen is 
in bezit van een van de initiatiefnemers van de 
ontwikkeling. Door middel van het beschrijven 
van alle zijden van het plangebied geven 
we inzicht in de aangrenzende percelen en 
bebouwing.

Westzijde

Aan de westzijde grenst het plangebied aan een 
jaren 80-90 wijk waarin veel groene openbare 
ruimte te vinden is. Aan de Slotstraat zijn veel 
vrijstaande woningen te vinden en ook een aantal 
2 onder 1 kapwoningen. Het reageren hierop 
met 5 seniorenwoningen in een vrijstaande 
landschappelijke setting past hier goed bij.

Noordzijde

Aan de noordzijde van het plangebied ligt nog 
een stuk terrein waar momenteel de dieren 
van de initiatiefnemer grazen. Het terrein heeft 
dezelfde look en feel als het plangebied. Dit stuk 
grond wilt de initiatiefnemer graag open laten 
ten behoeve van het zicht. Verder ten noorden 
vinden we een kleinschalig kassencomplex 
waar kersen worden gekweekt. 

DE CONTEXT

DE LOCATIE

Kleinschalig kassencomplex

Bestaande woonwijk jaren 80-90 
Kersenkwekerij

Sl
ot

st
ra

at
Locatie in de context
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Aanzicht planlocatie vanaf de Slotstraat

Haag tussen kersenkwekerij en plangebied

Aanzicht Slotstraat vanaf de planlocatie

planlocatie

Oostzijde

Aan de oostzijde van het plangebied ligt een 
perenkwekerij waarbij rekening gehouden 
moet worden met de spuitzone van deze 
perenkwekerij. Hier komen we in de analyse 
verder op terug.

Zuidzijde

Aan de zuidzijde van het plangebied zijn de 
woningen te vinden van de eigenaren van de 
perenkwekerij. Zij wonen in vrijstaande woningen 
met veel groen als erfafscheiding.

Hier rechts zijn een aantal foto's te zien van de 
locatie. Deze foto’s geven goed weer hoe groen 
en landschappelijk deze locatie is. Het is een 
prachtig decor van lage fruitbomen (traditionele 
hoogstamboomgaard) en hoge grassen. 
Deze kwaliteit willen we graag behouden en 
versterken waar mogelijk.
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Zoals verteld is dit document samen met 
principestandpunt het startschot voor 
verdere uitwerking en ontwikkeling van 5 
seniorenwoningen op het roodomkaderde stuk 
grond te zien op de afbeelding hier rechts.

Voor wonen in het buitengebied zijn al wel een 
aantal stedenbouwkundige en architectonische 
randvoorwaarden te benoemen vanuit het 
bestemmingsplan. 

Op de hierop volgende pagina’s zullen deze 
randvoorwaarden vanuit het bestemmingsplan 
benoemd worden samen met randvoorwaarden 
opgesteld door de gemeente in het 
principestandpunt.

BESTEMMINGSPLAN

BELEID 

Vigerend bestemmingsplan
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Afstand tot as van de weg 

Vanuit het bestemmingsplan worden 
richtafstanden gegeven voor de afstand 
tussen bebouwing en de as van de weg in 
het buitengebied. De afstand wordt als volgt 
omschreven: 
De afstand van woningen tot de as van de 
openbare weg mag niet minder bedragen dan 
15 m.

Afstand bebouwing tot kavelgrens

Vanuit het bestemminsplan worden 
ook uitspraken gedaan omtrent de 
bebouwingsafstand tot aan de kavelgrens, het 
wordt als volgt omschreven: 
De afstand tot de perceelsgrenzen mag niet 
minder bedragen dan 3 m. Indien de bestaande 
afstand minder bedraagt dan 3 m, geldt deze 
afstand als minimale afstand.

KADERS EN RANDVOOWAARDEN

Kleinschalig kassencomplex

Bestaande woonwijk jaren 80-90 
Kersenkwekerij

3735 m

15 meter

15 meter

Kleinschalig kassencomplex

Bestaande woonwijk jaren 80-90 
Kersenkwekerij

Parkeren volledig op eigen terrein

Minimaal 3m

Principevoorbeeld van de afstand van de as van de weg tot de bebouwing

^^ De afstand van de kavelgrens tot de bebouwing is minimaal 3 meter
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Kleinschalig kassencomplex

Bestaande woonwijk jaren 80-90 
Kersenkwekerij

Spuitzone perenkwekerij

Een randvoorwaarde beschreven in het 
principestandpunt van de gemeente gaat over 
de spuitzone van de perenkwekerij ten oosten 
van het plangebied. De perenkweker bespuit zijn 
kersen tegen insecten, schimmels en infecties. 
Het voorstel van de gemeente om een (winter 
bladhoudende) haag aan te planten is in de 
essentie een goede manier om de spuitzone te 
beperken en de chemicaliën tegen te houden.

De definitieve inpassing van zo een dergelijke 
haag moet verder worden onderzocht. 
Momenteel is er overeenstemming met de 
buurman om tegen de elzen van de buurman 
een hedera haag te plaatsen ondersteund door 
betonnen pijlers.

<< De afmetingen van de haag moeten verder worden onderzocht

Principevoorbeeld spuitzone
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Kleinschalig kassencomplex

Bestaande woonwijk jaren 80-90 
Kersenkwekerij

Parkeren volledig op eigen terrein

Ontsluiting naar de Slotstraat

Ook in de randvoorwaarden van het 
principeovereenkomst staat dat parkeren 
volledig moet worden opgelost op eigen 
terrein. We houden rekening met minimaal  2 
parkeerplaatsen per woning. 

De ontsluiting van de woningen is individueel 
per kavel geregeld. De woningen worden allen 
individueel ontsloten op de Slotstraat met een 
dam en duiker aan de noordzijde van de kavels. 
De sloot die momenteel tussen het plangebied 
en de Slotstraat ligt willen we zo min mogelijk 
opbreken ten behoeve van de doorstroming.

Principevoorbeeld parkeren op eigen terrein en 
ontsluiting vanaf eigen terrein naar de Slotstraat

Voorbeelden van een brug/dam-duiker naar het eigen 
perceel
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Kleinschalig kassencomplex

Bestaande woonwijk jaren 80-90 
Kersenkwekerij

Behouden bomen uit de boomgaard

Op de planlocatie staan nu een aantal 
bomen die het karakter hebben van een 
hoogstamboomgaard. Deze bomen willen we 
zoveel mogelijk behouden in de uitwerking. 
Samen met nieuwe beplanting en bomen willen 
de gebiedskarakteristieken van boomgaarden 
versterken. 

De heer Hartman heeft aangegeven dat 
sommige bomen aan het afsterven zijn. Met de 
gemeente willen we nadenken over hoe om te 
gaan met herplanten van nieuwe bomen en de 
kwaliteit en uitstraling die deze bomen moeten 
hebben.

Bestaande bomen op de boomgaard
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Kleinschalig kassencomplex

Kersenkwekerij

Type A watergang

Type C watergang

Watertoets

Middels de watertoets is nagegaan wat voor 
type watergangen er rondom het plangebied 
zich bevinden. Deze zijn weergegeven in de 
kaart hiernaast. Het waterschap onderscheid 
de volgende type watergangen:
 » A-wateren: de belangrijkste wateren van 

de regio, zoals grotere sloten, beken en 
waterplassen, die belangrijk zijn voor een 
goede waterhuishouding. Deze wateren 
worden door of namens het waterschap 
onderhouden.

 » B-wateren: bijvoorbeeld een (klein) 
kavelslootje tussen twee perceeleigenaren. 
Zodra een oppervlaktewaterlichaam een 
maatgevende afvoer heeft van meer dan 
10 liter per seconde en het is geen A-water, 
dan spreken we van een B-water.

 » C-wateren: bijvoorbeeld een poel of 
zakslootje (een slootje waar het regenwater 
wordt verzameld en kan infiltreren).  
 

(bron Waterschap Rivierenland)
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Eisen voor de architectuur vanuit het 
bestemmingsplan

Vanuit het bestemmingsplan zijn een aantal 
regels te vinden voor de bebouwing op de 
percelen in het buitengebied. Voor de specifieke 
wensen van toekomstige bewoners moeten 
hiervoor bestemmingsplan procedurele 
maatregelen worden genomen.

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden 
de volgende bepalingen: 
 » Het aantal hoofdgebouwen per 

bestemmingsvlak mag niet meer bedragen 
dan één.

 » De inhoud van een woning mag niet meer 
bedragen dan 750 m³, tenzij anders is 
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 
‘maximum volume (m3)’.

 » De goothoogte mag niet meer bedragen 
dan 6 m.

 » De bouwhoogte mag niet meer bedragen 
dan 10 m.

Beeldkwaliteitsplan

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 » Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen 

op een afstand van ten minste 3 m achter 
de voorgevellijn van het hoofdgebouw te 
worden gebouwd.

 » De maximale gezamenlijke oppervlakte van 
aan- uitbouwen en bijgebouwen mag niet 
meer bedragen dan 100 m².

 » De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen 
mag niet meer bedragen dan 3 m.

 » In afwijking van het bepaalde b, mag op de 
gronden voor de voorgevellijn per woning 
één aanbouw, zoals een portaal of erker 
worden gebouwd, met dien verstande dat:

1. de oppervlakte niet meer mag    
bedragen dan maximaal 6 m²;

2. de diepte niet meer mag     
bedragen dan 1,5 m;

3. de bouwhoogte niet meer mag    
bedragen dan 4 m;

4. de breedte niet meer mag               
bedragen dan 50% van de gevel.

Bij de architectuur hoort ook een 
beeldkwaliteitsplan. Ons voorstel is nadat we 
een definitieve verkavelingsvariant hebben 
gekozen voor uitwerking, het beeldkwaliteitsplan 
aan de hand van die gekozen variant zal worden 
opgesteld en uitgewerkt.
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VARIANT 1

KLASSIEKE DORPSENTREE

De eerste variant refereert sterk aan de directe 
context van de locatie. Aan de overzijde van de 
Slotstaat zien we een structuur waarin de rooilijn 
van de woningen sterk correspondeert met 
elkaar. Het uitlijnen van de woningen op dezelfde 
rooilijn resulteert in een sterke accentuering 
van het profiel. Dit helpt bij het maken van een 
dorpsentree met aan weerszijde woningen. In 
de bestaande situatie wordt de sfeer van het 
profiel niet helder tot op het moment van de 
kruising.

Om het profiel van de slotstraat meer sfeer 
te geven wordt er gekozen om tussen de 
woningen en de weg de kreek door te trekken. 
Dit zorgt voor biodiversiteit en een natuurlijke, 
open erfafscheiding.

Alle woningen kunnen een sterke tweezijdige 
oriëntatie krijgen, enerzijds naar de slotstraat en 
anderzijds richting de kersenkwekerij. 

De meest noordelijke woning heeft nog een 
extra richting (driezijdige oriëntatie), deze 
krijgt teven een sterke kop naar het noorden. 
Deze markante woning aan de dorpsentree 
dient zowel als architectonisch accent aan de 
dorpsentree en de heeft hierdoor mogelijkheid 
om in noordelijke richting ver over het landschap 
uit te kijken.

Referentie markante woning aan de dorpsentree Referentie woning met driezijdige oriëntatie
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VARIANT 2

AGRARISCH LINT

De tweede variant refereert sterk aan de historie 
van de woonkern. De ontsluitingswegen van 
het dorp hebben zichzelf altijd onderscheden 
door een uitstraling en het gebruik te hebben 
wat kenmerkend is voor een agrarisch lint. Met 
name aan de oostelijke zijde (Zandstraat) van 
Opijnen is dit nog goed zichtbaar. Kenmerkend 
hieraan is een gestaffelde rooilijn, aanwezigheid 
van bijgebouwen en een landelijke sfeer. 
De Slotstraat kan deze zelfde kwaliteit als 
dorpsentree vertegenwoordigen. 

We kiezen duidelijk voor een landelijk uitstraling 
waarbij de sfeer van het profiel totaal verandert.

De woningen hebben ruime kavels zodat 
zichtlijnen vanuit de bestaande wijk en 
de Slotstraat mogelijk zijn richting de 
perenboomgaard en het achterliggende 
landschap. De typologie schuurwoning zou 
goed aansluiten bij deze variant en het gebruik 
van bijgebouwen is niet uitgesloten zolang 
zichtlijnen blijven bestaan.

In deze variant kan ook gespeeld worden met 
de richting van de woningen, er is bijvoorbeeld 
gekozen om de meest noordelijke schuurwoning 
evenwijdig aan de Slotstraat te positioneren. 
Hierdoor kan deze markante schuurwoning als 
kop dienen naar de dorpsentree en genieten 
van verre zichtlijnen. Tevens is er ruimte van de 
percelen gereserveerd, aan de voorzijde water 
en aan de achterzijde een wintervaste haag 
met water om natuurlijke erfafscheidingen in het 
landelijke karakter te scheppen. 

Referentie markante schuurwoning met ruimte voor zichtlijnen Referentie water als natuurlijke erfafscheiding
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VARIANT 3

De derde variant streeft naar een vergelijkbare 
landelijke uitstraling, echter streef deze naar 
optimale zichtlijnen voor de woningen en tussen 
de woningen door. Daarnaast wordt het profiel 
van de slotstraat speelser door verdraaiingen in 
de rooilijnen wat zorgt voor interessante gevel 
oppervlaktes richting de dorpsentree. 

Op het moment dat je via de Slotstraat de 
woonkern verlaat kan je al vroegtijdig zichtlijnen 
vinden tussen de woningen door naar de 
perenkwekerij en het achterliggende landschap. 
In dien u dezelfde route terug neemt wordt u 
onthaald door verschillende veranderende 
architectonisch fraaie gevels die voor u 
tentoongesteld worden.

De percelen die hieruit ontstaan bieden ruimte 
voor waterlopen en hagen als natuurlijke 
afscheidingen, het karakter sluit aan bij dat van 
de perenkwekerij. Door de verdraaiing zijn op 
het gebied van duurzaamheid de dakvlakken 
tevens nog optimaler voor zonnepanelen.

LANDELIJKE DORPSENTREE

Referentie open voorgevel Referentie transparante archtitectonische zijgevel Referentie duurzaamheid
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REFERENTIES

Open doorzichten onder de boomgaard

Wonen in het groen met een diversiteit aan beplanting (lage en hoge bomen, hagen en struiken)

Beleving van ontspannen woonplezier onder de boomgaard
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Open doorzichten onder de boomgaard

Duurzaamheid zichtbaar en natuurlijke materialen

Landelijke setting met grote variateit aan beplanting en bomen
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DEFINITIEVE VERKAVELINGSOPZET EN CPO GROEP

CPO Groep de vijf Hont

De CPO groep de ‘Vijf Hont’ is ondertussen 
opgericht bij de notaris. Mede door de 
inspanningen van Makelaarij van Brenk uit 
Geldermalsen zijn de stukken opgemaakt om 
met de leden een vereniging te vormen.
De CPO groep bestaat uit de volgende leden: 

 » Bas Hartman en partner (Opijnen)
 » Jan Burggraaf en partner (Opijnen)
 » Gijs van Doesburg en partner (Opijnen)
 » Rob van Dee en Petra van Dee (Tiel)
 » Floor Verstegen en partner (Opijnen)

De definitieve verkavelingsopzet

De drie voorgaande varianten zijn besproken 
met de CPO groep en de gemeente. De 
vervolg uitwerking ziet u op de pagina hiernaast 
uitgewerkt in een technische vertaling. Op basis 
van een onderlinge bepaling tussen de CPO 
leden zijn de kavels tevens verdeeld. 

De Architect is ondertussen met de CPO leden 
rond de tafel gegaan en heeft een voorlopig 
ontwerp van de woningen verbeeld op de 
pagina’s 28 en 29 (de architect heeft in deze 
impressies de omgeving niet mee ontworpen, 
het gaat in deze impressies uitsluitend om de 
architectuur). 
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41 m

36 m 20 m 20 m 20 m 28 m

38 m

1520 m²

Kavel Hartman Kavel van Dee Kavel Burggraaf Kavel van Doesburg Kavel Verstegen
15 m

As van de weg

800 m² 800 m² 920 m²800 m²

Technische kaart van de locatie
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IMPRESSIES WONINGEN CPO DE VIJF HONT -  
DOOR BONGERS ARCHITECEN

Impressie architectuur - Burggraaf, van Doesburg en VerstegenImpressie architectuur - Kavel Hartman
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Impressie architectuur - Birdsview
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Familie Hartman
De heer B. Hartman
Waaldijk 5
4184 EK OPIJNEN
bhartman@xs4all.nl
CC: bongers@bongersarchitecten.nl

Ede, 4 december 2019

Onze referentie : 21900546.B01

Betreft : Onderzoek spuitzone woningbouw Slotstraat in Opijnen

Behandeld door : Mevrouw ing. S. Bijvoets

Geachte heer Hartman,

Hierbij zenden wij u onze bevindingen van het onderzoek spuitzone ten behoeve van de
bestemmingsplanprocedure aan de Slotstraat in Opijnen. Het beoogde bestemmingsplan
maakt de realisatie van woningbouw mogelijk.

In de directe omgeving van het plangebied ligt een perenkwekerij en agrarische percelen
waarop chemische gewasbeschermingsmiddelen toegepast (mogen) worden. Het plange-
bied ligt op een afstand van minder dan 50 meter. Om die reden is het kader van de ruimte-
lijke procedure een onderzoek naar drift van gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dit om te
bepalen of binnen het plangebied sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat,
wat betreft gezondheidsrisico’s. Eveneens wordt hiermee onderzocht of de voorgenomen
ontwikkeling leidt tot een belemmering van de in de omgeving aanwezige agrarische be-
drijfsvoering.

Situatie

Het plangebied is gelegen aan de Slotstraat in Opijnen in de gemeente Neerijnen. In afbeel-
ding  1  is  het  plangebied  rood  omlijnd.  Te  zien  is  dat  ten  oosten  van  het  plangebied  een
boomgaard ligt en ten noordoosten een agrarisch perceel en kassencomplex. Direct aan-
grenzend aan de noordzijde van het plangebied blijft een deel van de cultuurhistorisch
waardevolle hoogstamboomgaard staan. Dit perceel is eveneens in uw eigendom, maar is
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geen onderdeel van het plangebied. Grenzend aan de Slotstraat ligt een watergang. Ten
tijde van dit onderzoek is nog niet bekend of de watergang onderdeel uitmaakt van het
plangebied. Voor de uitkomsten van dit onderzoek is dit overigens niet van invloed.

Afbeelding 1: Situatie plangebied en omgeving

Het plangebied is het kadastraal perceel 2227, de perenboomgaard bevindt zich op per-
ceel 2814. De huidige situatie binnen het plangebied is een oude hoogstamboomgaard
(zie afbeelding 1). De ontwikkeling van het plangebied bestaat uit de bouw van nieuwe
woningen (zie afbeelding 2), hiermee verdwijnen de bomen in het plangebied.

Afbeelding 2: Ontwikkeling plangebied
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Planologische situatie

Voor het plangebied en de directe omgeving ten noorden- en oosten geldt het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017’ van de gemeente Neerijnen. In afbeel-
ding 3 is het plangebied (globaal geel omlijnd) en de directe omgeving weergeven.

Afbeelding 3: Uitsnede verbeelding ‘Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017’

Te zien is dat het plangebied in de huidige locatie is bestemd als zijnde ‘agrarisch’. Aangren-
zend aan de zuidzijde van het plangebied is een klein vlak bestemd als ‘bedrijf – nutsvoorzie-
ning’. De aanwezige watergang aan de westzijde van het plangebied ligt binnen het be-
stemmingsplan ‘Kern Opijnen 2009’.

Algemene spuitzone

Bij het mogelijk maken van een nieuwe voor drift gevoelige bestemming, in de nabijheid van
bestemmingen, die het toepassen van chemische gewasbeschermingsmiddelen niet
uitsluiten, is aandacht voor spuitzones nodig. Dit in verband met de risico’s voor de volksge-
zondheid, vanwege eventuele blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via drift.

Met de term drift wordt de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel bedoeld, die bij het spui-
ten buiten het agrarisch perceel op de grond terecht kan komen en/of op hoogte door de
lucht passeert. Drift is een belangrijke en directe bron van luchtverontreiniging, waardoor
mens en dier in contact kunnen komen met gewasbeschermingsmiddelen. Vooral bij mid-
delen met een hoge toxiciteit en/of voor kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen of oude-
ren, kan drift risico’s voor de gezondheid inhouden.
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Op basis van jurisprudentie wordt in de praktijk een spuitzone voor een voor driftgevoelige
bestemming1 aangehouden van 50 meter, gemeten vanaf de bestemmingsgrens. Deze
50 meter is in diverse uitspraken van de Raad van State (bijvoorbeeld de uitspraak van
23  september 2009 in zaak nr. 200900570/1/R2) als “in het algemeen niet onredelijk” bevon-
den en geldt als een vaste richtafstand waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een
kleinere afstand is mogelijk, mits dat goed onderbouwd wordt.

De vaste richtafstand van 50 meter is in de open teelt met name van belang voor boomkwe-
kerijen en boomgaarden, omdat gewasbeschermingsmiddelen daarbij niet alleen neer-
waarts worden gespoten (onkruidbestrijding), maar ook zij- en opwaarts (voorkomen en be-
strijden schimmels en plaagdieren). Omdat bij opwaarts spuiten de vloeistof op een grotere
hoogte vrijkomt en er daardoor meer kans is op verspreiding, veroorzaakt het opwaarts spui-
ten de meeste drift en is om die reden maatgevend voor gezondheidsrisico’s. Aanvullend is
het zo dat het middelengebruik in de fruitteelt aanzienlijk hoger ligt dan in de boomteelt. Ook
wat betreft toxiciteit van de gebruikte middelen scoort de fruitteelt het hoogst en is die teelt
als maatgevend voor de spuitzone te beschouwen.

Benodigde spuitzone

Door Plant Research International (verder PRI) in Wageningen wordt al jaren wetenschappe-
lijk onderzoek gedaan naar drift bij gewasbespuitingen. Over de blootstelling, van omwo-
nenden en omstanders, door toepassing van pesticiden, in de agrarische sector, zijn diverse
onderzoeksrapporten gepubliceerd. Voor de fruitteelt in boomgaarden zijn deze gebaseerd
op driftgrafieken naar de lucht.

In dit onderzoek is naar voorbeeld van PRI-rapport 609 uitgegaan van standaard praktijksitu-
aties, waarbij is uitgegaan van onderstaande kenmerken:
· De hoogte van fruitbomen bedraagt in de praktijk veelal circa 2,50 meter;
· Bespuitingen met een boomgaardspuit, waarvan de spuitdoppen zich op een gebruike-

lijke hoogte van 2,50 meter bevinden;
· Gebruik van 75% driftreducerende spuittechniek (DRT75) binnen de boomgaard, van-

wege wettelijke voorschriften uit het Activiteitenbesluit2 (per 1 januari 2018).

Tabel 1:  Praktijksituaties met betrekking tot driftreducerende maatregelen en een driftreducerende spuittechniek
van 75% (naar voorbeeld van PRI-rapport 609 van mei 2015)

Nr. Praktijksituaties (naar voorbeeld PRI rapport 609)
5. Geen sloot om boomgaard; er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75).
6. Geen sloot om boomgaard; er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75), er staat

een windhaag1 op de perceelgrens.
7. Geen sloot om boomgaard; er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75), er staat

een dubbele windhaag of houtwal op de perceelgrens.
8. Geen sloot om boomgaard; er wordt gebruik gemaakt van een driftarme spuittechniek (DRT75), er staat

een wintergroene2 windhaag op de perceelgrens.
1  Een windhaag kenmerkt zich door een vegetatie, die in de winter bladverliezend is. Daardoor heeft een normale

windhaag minder driftreducerende werking in de kaalblad situatie.
2  Een wintergroene windhaag kenmerkt zich door in de winter bladhoudende vegetatie. Daardoor heeft een

wintergroene windhaag, zowel in de volblad als in de kaalblad situatie een sterk driftreducerend effect. Een
houtwal met een breedte van 5 meter is wat betreft het afvangpercentage van drift gelijk aan een wintergroene
windhaag.

1 Daaronder wordt verstaan: een bestemming voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden
gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze
van gebruik, wordt gebruikt.

2 Staatsblad 305 (art. 3.78a) - Besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband
met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten.
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In de praktijksituaties zoals aangegeven in tabel 1, wordt een teeltvrije zone van 3 meter
aangehouden. Planologisch gezien is het binnen het perceel van de boomgaard mogelijk
om de laatste bomenrij van de boomgaard op de begrenzing van het agrarisch perceel
aan te planten. Echter Voor een normale bedrijfsvoering (spuiten/snoeien/oogsten et
cetera) dient aan de buitenzijde van de laatste bomenrij nog voldoente ruimte te zijn. Dit
vanwege de praktische redenen mechanisch te kunnen spuiten, dan wel met een spuit te
kunnen  keren.  Daarnaast  zal  bij  de  exploitatie  van  fruitbomen  tot  aan  de  erfgrens,
takontwikkeling over de erfgrens plaatsvinden. Om die reden is het niet aannemelijk dat de
laatste bomenrij in de toekomst op de begrenzing van het agarisch perceel wordt
aangeplant.

De uitspraak3 van de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State van juni  2018
heeft duidelijk gemaakt dat rapport 609 van PRI uit mei 2015 niet als basis kan dienen voor
locatiespecifiek onderzoek naar de spuitzone. De onderzoeksrapporten, die betrekking heb-
ben op de meetdata uit de periode 2008-2012, geven wel het algemeen aanvaard weten-
schappelijk  inzicht  weer  en  zijn  als  zodanig  bruikbaar.  Voor  dit  onderzoek  is  om die  reden
gebruik gemaakt van een formule, die verkregen is via regressieanalyse van de meetcijfers
uit PRI 2012 (rapport 441)4 en waarnaar verwezen wordt in de uitspraak van de Afdeling
(201702431/1R1).

Hierbij is uitgegaan van:
· dermale blootstelling aan de voor gezondheidsrisico’s maatgevende werkzame stof Cap-

tan, volgens de maximale dosering en de geldende gebruiksvoorschriften;
· druppeldrift in de luchtlaag tussen 0-3 meter in de maatgevende situatie (kale boom);
· toepassing van de wettelijke verplichting tot het gebruik van spuittechnieken met ten min-

ste 75% driftreductie.

De bijbehorende spuitzones, naar boven afgerond in stappen van 5 meter, zijn weergegeven
in tabel 2.

Tabel 2: Benodigde afstand vanaf de eerste bomenrij (m) om in de kaalblad situatie (van de fruitboom) voor de
werkzame stof Captan geen overschrijding van de 100%-gezondheidsnorm voor dermale driftblootstel-
ling te krijgen op de hoogten 0-3 meter als gevolg van drift naar de lucht

Praktijksituatie Teeltvrije zone (m) Driftreductie via
spuittechniek (DRT)

Windhaag 0-3 meter

Kale boom

5 3 75% Nee 30

6 3 75% Ja 20

7 3 75% Twee 10

8 3 75% Groen 10

3 Uitspraak 201702431/1/R1, d.d. 6 juni 2018
4 Plant Research International Wageningen UR. Onderzoek naar driftblootstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen in de
gemeente Tholen. 1. Boomgaardbespuitingen, maart 2012, rapport 441
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Locatiespecifieke situatie

Afbeelding 5 geeft een weergave van de locatiespecifieke kenmerken rondom het plange-
bied.

Afbeelding 4: Situatie rondom plangebied plangebied

De locatiespecifieke kenmerken van het plangebied en de omgeving zijn in het volgende
nader omschreven:

Bestaande windhaag

Perenboomgaard

Perceel met
hoogstambomen

(in eigendom
fam. Hartman)

Woonbestemming met tuin

Woonkern Opijnen
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Westzijde plangebied

· Aan de westzijde grenst het plangebied aan een watergang met daaropvolgende de
Slotstraat en de woonkern Opijnen.

Afbeelding 6: Westzijde plangebied plangebied

Noordzijde plangebied

· Aan de noordelijke grens van het plangebied blijven de hoogstambomen gehandhaafd.
Deze bomen hebben een cultuurhistorische en landschappelijk versterkende waarde. Het
perceel is in uw eigendom en de bomen worden niet met chemische gewasbescher-
mingsmiddelen bespoten. De bomen vormen om die reden geen belemmering voor de
beoogde ontwikkeling binnen het plangebied.

Afbeelding 7: Hoogstambomen ten noorden van plangebied

Westelijke grens

Woningen
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Oostzijde plangebied

· Aan de oostzijde grenst het plangebied aan het agrarisch perceel met de perenboom-
gaard.

· Tussen de eerste bomenrij en de grens van het plangebied bevindt zich een rijpad en een
windhaag. De afstand van de plangrens tot aan de eerste bomenrij bedraagt 5 meter

Afbeelding 8: Situatie oostzijde plangebied

Afbeelding 9: Situatie oostzijde plangebied

Bestaande windhaag Eerste bomenrijRijpad

Bestaande windhaag
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Zuidzijde plangebied

· De percelen ten zuiden van het plangebied hebben de bestemming ‘wonen’ en ‘tuin’.
· Eén perceel heeft de bestemming ‘bedrijf – nutsvoorziening’

Afbeelding 10: Tuinen (en woningen) ten zuiden van plangebied

Windrichting

Wind kan ertoe leiden dat de spuitnevel van gewasbeschermingsmiddelen verwaait (drift)
en is daardoor van invloed op het woon- en leefklimaat binnen een gevoelige bestemming.
De hoogste kans op drift vanuit een fruitboomgaard is in de kale boomsituatie (periode voor
1 mei) en in het najaar (in de maand oktober als voor het laatst in dat jaar gewasbescher-
mingsmiddelen worden toegepast).

Voor de kans op blootstelling aan drift is de overheersende windrichting van belang. Uit de
langjarige gegevens van het KNMI5 blijkt voor meetstation De Bilt het volgende:
· in de periode voor 1 mei is de overheersende windrichting zuidwestelijk;
· in het najaar is de overheersende windrichting eveneens zuidwestelijk.

Doordat de boomgaard ten oosten van het plangebied ligt, is de windrichting van het plan-
gebied af. Met andere woorden, het plangebied ligt bovenwinds ten opzichte van de boom-
gaard en de overheersende windrichting. Om die reden is  de ligging van de boomgaard
gunstig wat betreft de kans op eventuele verspreiding van drift tot in het plangebied en de
blootstelling daaraan.

Beoordeling

Op basis van tabel 1 wordt geconcludeerd dat de plaatselijke situatie overeenkomt met
praktijksituatie 6. Voor praktijksituatie 6 geldt voor de relevante luchtlaag tussen 0 en 3 meter
een aan te houden afstand voor drift gevoelige bestemmingen van ten minste 20 meter.
Aangezien de afstand tussen de dichtstbijzijnde bomenrij en de voor drift gevoelige bestem-
mingen minder dan 5 meter bedraagt, wordt niet aan het afstandscriterium voldaan.

5 Vectorieel gemiddelde windrichting en -snelheid voor het tijdvak 1981-2010, Klimaatatlas.nl, KNMI, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu

Bestemming ‘wonen’ en ‘tuin’

Plangebied

Bestemming ‘bedrijf – nutsvoorziening’
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Maatregelen in het overdrachtsgebied

Indien binnen het plangebied een wintergroene windhaag wordt aangeplant dan komt de
situatie het beste overeen met praktijksituatie 8. Voor praktijksituatie 8 geldt voor de relevante
luchtlaag tussen 0 en 3 meter een aan te houden afstand tot voor drift gevoelige bestem-
mingen van ten minste 10 meter. Als aanvullende maatregel dient er ten oosten van de aan
te planten windhaag ruimte vrij worden gehouden. Deze ruimte dient dusdanig ingericht te
worden zodat langdurig menselijk verblijf niet aannemelijk is. De afstand vanaf de westzijde
van de bestaande windhaag tot aan de westzijde van de nieuwe wintergroene windhaag
dient 5 meter te zijn. Afbeelding 11 geeft een weergave van de uit te werken maatregelen.

Afbeelding 11: Maatregelen overdrachtsgebied

Een andere maatregel  die ook resulteert  in een aan te houden afstand van 10 meter ten
opzichte van de eerste bomenrij is het aanplanten van een windhaag (niet wintergroen).
Hiermee ontstaat de situatie die gelijk is aan praktijksituatie 7. Echter doordat de bestaande
windhaag zich niet binnen het plangebied bevindt is  deze windhaag planologisch niet te
borgen.

Adequate windhaag

De aan te planten windhaag dient adequaat te zijn. Een windhaag is adequaat als deze
een gevoelige bestemming voor gewasbeschermingsmiddelen geheel afschermt. Daarvan
is sprake als de windhaag tijdens bespuitingen ten minste 1 meter hoger is dan het gewas.
Verder mag er op geen enkele positie volledig vrij zicht zijn tussen het te bespuiten gewas en
de gevoelige bestemming voor gewasbeschermingsmiddelen en omgekeerd.

Nieuwe wintergroene
windhaag

Bestaande windhaag

Tussenruimte

Afstand totaal = 10 meter
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Conclusies en aanbeveling

Voor de beoogde realisatie van woningen aan de Slotstraat in Opijnen en de daarmee ge-
paard gaande ruimtelijke procedure, is een onderzoek naar spuitdrift van gewasbescher-
mingsmiddelen uitgevoerd.

Er is rekening gehouden met en uitgegaan van:
· de aanwezigheid van een boomgaard ten oosten van het plangebied;
· maatgevende driftverspreiding, als gevolg van het zij- en opwaarts toepassen van ge-

wasbeschermingsmiddelen binnen een boomgaard, met een wettelijke driftreductie van
75%;

· het gebruik van voor de gezondheidsrisico’s maatgevende gewasbeschermingsmidde-
len, die voor fruitbomen toegelaten zijn;

· bespuitingen met een boomgaardspuit, waarvan de spuitdoppen zich op een gebruike-
lijke hoogte van 2,50 meter bevinden;

· de situering van een wintergroene windhaag tussen de eerste bomenrij en het plange-
bied.

Uit dit onderzoek spuitzone blijkt dat, om gezondheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau
te beperken, er minimaal een spuitzone van 10 meter nodig is. Bij het aanplanten van een
wintergroene windhaag en het realiseren van ruimte tussen beide windhagen, kan tot aan
de toekomstige voor driftgevoelige bestemming een afstand van 10 meter worden gereali-
seerd. Geconcludeerd wordt dat in die situatie vanwege drift gesproken kan worden van
een goed woon- en verblijfklimaat binnen het plangebied.
Teneinde in juridische zin te verzekeren dat de wintergroene windhaag zoals beschreven ge-
plant wordt, aanwezig blijft en onderhouden wordt, bevelen wij aan deze groenvoorziening
binnen het plangebied de planregels te verankeren.

Hoogachtend,
SPA WNP ingenieurs

De heer ing. L.F.A. Theuws
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MEMO 
 

 

Van : Rients Koster 

Project : bestemmingsplan Opijnen-Slotstraat 

Opdrachtgever : dhr. B. Hartman 

   

Datum : 7 oktober2019 

Aan : -- 

CC : -- 

   

Betreft : berekening stikstofdepositie 

 
Inleiding 
 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2019 
met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke 
stikstofemissie en het effect daarvan op Natura 2000-gebieden. 
 
Ten behoeve van de realisatie van 5 woningen aan de Slotstraat te Opijnen wordt een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. 
 
De woningen worden gasloos gebouwd. De stikstofemissie als gevolg van het vaststellen van het 
bestemmingsplan is in de exploitatiefase dan ook uitsluitend afkomstig van verkeersbewegingen. Omdat niet 
duidelijk is of het wel noodzakelijk is om ook naast de gebruiksfase ook de aanlegfase door te rekenen bij 
bestemmingsplannen en de invoergegevens voor de aanlegfase niet bekend zijn, heeft dit onderzoek enkel 
betrekking op de gebruiksfase van het bestemmingsplan. 
 
Uitgangspunten en resultaat 
 
Aerius, release 16 september 2019 
 
Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma Aerius Calculator (release 16 september 2019)  is 
gekeken naar de depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000 gebieden (automatische berekening). In 
tegenstelling tot de oude PAS-versie van Aerius Calculator kunnen geen PDF-uitvoerbestanden meer worden 
gegenereerd. De release van 16 september 2019 genereert uitsluitend een GML-bestand wat kan worden 
aangeleverd bij het bevoegd gezag. Onderstaand zijn screenshots gegeven van de ligging van de bronnen en het 
resultaat. 
 
Exploitatiefase 
 
De nu voorziene ontwikkeling gaat uit van 5 gasloze woningen. Er is derhalve geen emissie vanwege het gebruik 
van aardgas voor verwarming en warm tapwater. 
 
De verkeersgeneratie bedraagt 48 mvt/etmaal op basis van publicatie 317 van het CROW. Hierbij is uitgegaan 
van een ligging in het buitengebied met een stedelijkheidsgraad van “niet stedelijk”. Voor wat betreft de lengte 
van de rijroute is uitgegaan van een route tussen de Repensestraat/Zandstraat en de Estse Omloop. 
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Uitvoer/resultaat/conclusie 
 
In tegenstelling tot de oude PAS-versie van Aerius Calculator kunnen geen PDF-uitvoerbestanden meer worden 
gegenereerd. De release van 16 september 2019 genereert uitsluitend een GML-bestand wat kan worden 
aangeleverd bij het bevoegd gezag. 
 
Onderstaand zijn screenshots gegeven van de ligging van de bronnen en het resultaat. Uit de berekeningen blijkt 
dat de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. 
 
Figuur 1: ligging ingevoerde bronnen 
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Figuur 2: invoer bronnen 

 
 
Figuur 3: weergave resultaat (AERIUS_gml_20191007134609) 
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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belan-
gen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belangheb-
benden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoeks-
locatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van 
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere 
wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke be-
slissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn 
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Rho Adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

quickscan flora en fauna aan de Slotstraat te Opijnen. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en heeft als 

doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten 

zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatie-

ve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voor-

genomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet 

natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Neder-

land. 

 

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

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

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 4.925 m²) ligt aan de Slotstraat, circa 300 meter ten noordoosten van de 

kern van Opijnen. Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 39 C (schaal 1:25.000), 

zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 149.060, Y = 426.800. Het perceel 

waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Neerijnen, sectie C, 

nummers 530 en 2227. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie betreft een verouderde kleine boomgaard. Het perceel wordt tevens deels ge-

bruikt voor het houden van vee. Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich open agrarisch 

landschap, voor een groot deel in gebruik als boomgaarden. Ten oosten van de onderzoekslocatie 

bevindt zich agrarisch landschap afgewisseld met woonhuizen. Ten zuiden van de onderzoekslocatie 

bevindt zich de rivier de Waal met haar uiterwaarden. Ten westen van de onderzoekslocatie bevindt 

zich de kern van Opijnen met daarachter natuurreservaat Rijntakken. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

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

het veldbezoek (d.d. 8 februari 2019). 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Overzicht van de onderzoeks-

locatie gezien vanuit het zuidwesten. 

 

 
Figuur 4. Bebouwing aan rand van de 

onderzoekslocatie. 

 
Figuur 5. Schapenhok op het zuidelijk 

deel van de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 6. Boomgaard ten oosten van de 

onderzoekslocatie. 

 
Figuur 7. Takken en struweel op per-

ceel grenst aan de noordzijde van de 

onderzoekslocatie. 

 
Figuur 8. Eén van de (oude) spechten-

holen in de fruitbomen. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens de onderzoekslocatie her te ontwikkelen. Binnen de onderzoekslo-

catie zullen 5 vrijstaande woningen worden gerealiseerd. De voorlopige indeling van het plangebied is 

weergegeven in figuur 9. De definitieve indeling is nog niet vastgesteld. Het staat echter vast dat alle 

woningen gericht zijn op de Slotstraat. 

 

Ten behoeve van de nieuwbouw moeten bomen gekapt worden, waarbij het de bedoeling is zoveel 

mogelijk bomen te behouden. 

 

  

 
Figuur 9. Voorlopige indeling van het plangebied. 



 

Rapport 8962.001 versie D2  Pagina 5 van 23 

3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

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

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

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 8 februari 2019. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeks-

locatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Vanwege de aanwezigheid van holten in bomen is er met behulp van een zaklantaarn gezocht naar 

de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, overige zoogdieren en vogels.  

 

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

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

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Gelderland opgevraagd. 

Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) opgevraagd. 

 

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

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

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

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

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

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

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

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

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

 

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

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

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

schappelijke functies; 

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

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

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

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

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

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

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

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

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den.  

 

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

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

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

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

geacht.  

 

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

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

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

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

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

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

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

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

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

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

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

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

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

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

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

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

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

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

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

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

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

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten 

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

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

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

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

 

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

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

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de desbetreffende provincie. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitgesproken dat het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten gebruikt 

mag worden. Daarmee vervalt de in het PAS gehanteerde grenswaarde van stikstofdepositie van 

0,05 mol/ha/jaar. Gevolg hiervan is dat vóór verlening van toestemming vast moet staan/uitgesloten 

moet worden of activiteiten Natura 2000-gebieden in de omgeving aantasten. 

 

In dat kader dient er een berekening gedaan te worden naar de, te verwachten, stikstofdepositie. In-

dien de stikfstofdepositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient er overgegaan te worden naar een pas-

sende beoordeling. In dat geval wordt het plan m.e.r.-plichtig en dient er een milieu effect rapportage 

te worden opgesteld. 

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

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

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

agrarisch gebied.  
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Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

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

 alle Natura 2000-gebieden. 
 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie 

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

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. 

 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 

 

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

doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-

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

rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) worden de regels nader toege-

licht.  

 

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

ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincie (artikel 4.2 

Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 

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

houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 

het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-

ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 

het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

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

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

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

wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-

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

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

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

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

en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

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

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

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

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

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofd-

stuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  

 

5.1 Vogels 

 

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

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

planting in gebruik zijn. Binnen het agrarisch buitengebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, 

huismus, kerkuil, ransuil, roek, sperwer en steenuil. Van deze soorten kunnen de boomvalk, buizerd, 

havik, huismus, kerkuil, ransuil, roek en de sperwer op voorhand worden uitgesloten. De boomvalk, 

buizerd, havik, ransuil, roek en sperwer prefereren bosgebied of grotere solitaire bomen. Tijdens het 

veldbezoek zijn geen nesten aangetroffen. Een vaste nest- of verblijfplaats van de huismus of kerkuil 

kunnen eveneens op voorhand uitgesloten worden aangezien deze soorten gebonden zijn aan men-

selijke bebouwing en speciale nestkasten, welke niet aanwezig is binnen de onderzoekslocatie. 

 

Kerkuil 

Het voedsel van de kerkuil bestaat voor circa 98% uit veldmuizen en spitsmuizen. Deze vangt de 

kerkuil met name in het open veld, het liefst daar waar gras- en bouwland worden afgewisseld met 

kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. Ook ruig begroeide, slecht onderhouden 

graslandgebieden, braakliggende akkers, ruige grasstroken en wegbermen worden als jachtterrein 

benut (Vogelbescherming Nederland). 

 

Door de begrazing met schapen is het gras binnen de onderzoekslocatie dermate kort dat dit mini-

maal geschikt is voor veldmuizen, spitsmuizen en woelmuizen. Tijdens het veldbezoek zijn geen ho-

len van muizen waargenomen. In de omgeving van Opijnen is meer geschikt foerageergebied voor de 

kerkuil aanwezig. Tot slot is de onderzoekslocatie dermate klein dat het geen essentieel foerageerge-

bied vormt. 

 

Volgens verspreidingsgegevens van SOVON Vogelonderzoek Nederland komt de kerkuil in zeer lage 

dichtheid in de omgeving voor. In het NDFF Uitvoerportaal staan daarnaast geen meldingen van 

waarnemingen van de kerkuil in de omgeving van de onderzoekslocatie. Op basis van de resultaten 

van het bureauonderzoek en het veldbezoek kunnen overtredingen van de Wet natuurbescherming 

ten aanzien van foerageergebied van de kerkuil worden uitgesloten. 

 

Steenuil 

Het leefgebied van de steenuil bestaat uit kleinschalig cultuurlandschap. Het leefgebied heeft veel 

variatie met een afwisseling van heggen, oude bomen en weides met lage vegetatie. De steenuil 

jaagt vanaf zitplaatsen als lage bomen of paaltjes. De soort broedt met name in holtes van lage bo-

men, in het bijzonder knotwilgen en oude fruitbomen. 
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Volgens verspreidingsgegevens van SOVON Vogelonderzoek Nederland komt de steenuil in lage 

dichtheid in de omgeving voor. Volgens het Uitvoerportaal van de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) is de steenuil de afgelopen 5 jaar slechts eenmaal in de omgeving van de onderzoekslocatie 

waargenomen. Deze waarneming betreft een levend exemplaar welke in 2016 gezien is op 400 meter 

ten oosten van de onderzoekslocatie. De bomen zijn grotendeels oud, verrot en over het grootste 

deel uitgehold en bieden daardoor weinig tot geen beschutting. De bomen kunnen daardoor niet 

dienst doen als vaste nest- of rustplaats. De bomen kunnen enkel dienst doen als zitplaats tijdens het 

foerageren. Het schapenhok is grotendeels open en biedt eveneens weinig beschutting. Daardoor zijn 

zowel de bomen als het schapenhok ongeschikt als vaste nest- of rustplaats. 

 

De steenuil heeft een klein territorium waarbinnen de soort jaagt en een nestplaats heeft. De soort is 

zeer honkvast en komt zelfs buiten het broedseizoen niet tot nauwelijks bij zijn broedplaats vandaan. 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn meer geschikte nestplaatsen en foerageergebieden 

aanwezig. Hierbij moet gedacht worden aan de groengebieden aan de randen van Opijnen, en in het 

bijzonder de boomgaarden in de omgeving, buiten de bebouwde kom van Opijnen. Tijdens het veld-

bezoek zijn geen steenuilen of sporen, zoals braakballen, prooiresten, uitwerpselen of veren die dui-

den op het gebruik van de onderzoekslocatie door de steenuil, waargenomen. 

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het veldbezoek kunnen overtredingen van 

de Wet natuurbescherming ten aanzien van verblijfplaatsen en foerageergebied van de steenuil wor-

den uitgesloten. 

 

5.1.2 Algemene broedvogels 

 

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals 

heggemus, koolmees, merel en zanglijster. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het 

moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuur-

bescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

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

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

zwarte kraai.  

 

Binnen de onderzoekslocatie gaat het hierbij om soorten als de boomklever en koolmees. Het gaat 

hierbij om algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende broedgelegen-

heid hebben. Daarnaast is de opdrachtgever voornemens zoveel mogelijk bomen te behouden. Er 

zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat de nesten van 

genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten heb-

ben. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om overtreding van de Wet natuurbescher-

ming te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

5.2 Vleermuizen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Ne-

derland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: baardvleermuis, gewone dwerg-

vleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwerg-

vleermuis en watervleermuis 
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Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd waardoor uitgesloten kan worden dat er verblijfplaatsen 

van gebouwbewonende vleermuizen aanwezig zijn. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen is niet aan de orde. 

 

De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en loshangend 

schors, welke kunnen dienen als potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen voor boombewonende 

vleermuizen. Vleermuizen zijn zeer kritisch voor wat betreft hun verblijfplaatsen. Het microklimaat 

speelt daarbij een grote rol. Vleermuizen verlangen een stabiel microklimaat en zijn zeer gevoelig 

voor temperatuurschommelingen, tocht en vocht. Daarnaast moeten verblijfplaatsen op enige hoogte 

ten opzicht van de grond zitten. 

 

De (oude) fruitbomen met holen en spleten zijn te laag en veelal verrot waardoor er veel tocht aanwe-

zig is in de holen/spleten. Daarnaast is er tijdens regenbuien grote kans op regeninslag en vocht. De 

gaten, holen en spleten in de aanwezige bomen kunnen niet het gewenste stabiele microklimaat bie-

den. Potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen en tevens uit te sluiten. Daarmee 

zijn overtredingen ten aanzien van boombewonende vleermuizen uit te sluiten. 

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Ten westen en zuiden van de onderzoekslocatie bevinden zich woonhuizen. Eventuele verblijfplaat-

sen hierin ondervinden door de afstand tot de bouwlocatie en de aard van de ingreep, geen hinder 

van de ingreep op de onderzoekslocatie. Ten oosten en noorden van de onderzoekslocatie bevindt 

zich open agrarisch landschap en boomgaarden. Zolang deze onverlicht blijven worden door de her-

inrichting van de onderzoekslocatie geen potentieel belangrijke aanvliegroutes aangetast en zal er 

geen verstoring plaatsvinden van een in de omgeving gelegen verblijfplaats. 

 

Foerageerhabitat 

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

ving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk rosse vleermuis 

om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. 

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

in de directe omgeving is daarnaast meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. Het 

betreft het agrarisch landschap en de boomgaarden in de omgeving. 

 

Vliegroutes 

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

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

lijke lijnvormige elementen ontbreken binnen de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vlieg-

routes verstoord. 

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

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

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

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF Verspreidingsatlas Zoogdieren ligt de onderzoeksloca-

tie binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: 

bever, das en kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel). 
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5.3.1 Streng beschermde soorten 

 

Bever 

De bever is gebonden aan water. De aanwezigheid van bossen langs de oever is daarbij een vereis-

te. Volgens het Uitvoerportaal van de NDFF is de bever 3 keer waargenomen in de omgeving van de 

onderzoekslocatie. De waarnemingen betroffen beversporen op circa 600 meter afstand gelegen van 

de onderzoekslocatie. De waarnemingen zijn gedaan aan de oever van de Waal. Wegens het ontbre-

ken van water en geschikt habitat binnen de onderzoekslocatie kan redelijkerwijs uitgesloten worden 

dat de locatie een essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de bever.  

 

Das 

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

het ontbreken van reliëf en schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste rust- en verblijfplaats door das-

sen. De onderzoekslocatie kan door de aanwezige fruitbomen mogelijk door dassen gebruikt worden 

als foerageergebied. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving 

echter geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid 

en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben 

in de nabij gelegen natuurgebieden en de uiterwaarden van de Waal. Verstoring ten aanzien van de 

das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde. 

 

Kleine marterachtigen  

Verblijfplaatsen van kleine marterachtigen als bunzing, hermelijn en wezel bevinden zich doorgaans 

in konijnenholen, muizenholen, vossenholen of geschikte boomholtes. Door het ontbreken van grote 

holten is een verblijfplaats van de bunzing op voorhand uit te sluiten. Een verblijfplaats of foerageer-

gebied van de hermelijn is op voorhand uit te sluiten, aangezien deze meer gebonden is aan water. 

 

De ruigere groenstroken rond de onderzoekslocatie kunnen dienst doen als verbindingsroute voor 

een eventuele bunzing. Alleen de ruige groenstrook aan de westzijde gaat mogelijk verloren als ge-

volg van de voorgenomen werkzaamheden. De groenstrook aan de oost- en zuidzijde blijft behouden, 

waardoor een verbindingsroute blijft bestaan tussen noord en zuid en oost en west blijft bestaan. De 

westelijke groenstrook is daarnaast dermate klein dat het geen essentieel leefgebied voor een even-

tuele bunzing zal vormen. 

 

Boomholten kunnen in potentie dienst doen als foerageergebied en/of verblijfplaats van de wezel. De 

holten zijn echter zeer groot en bieden weinig beschutting. Daarnaast liggen de boomholten door het 

korte gras zeer geïsoleerd, waardoor de bomen moeilijk te bereiken zijn vanuit de ruigere begroeiing 

aan de randen. Daardoor is een verblijfplaats van een wezel in de boomholten redelijkerwijs uit te 

sluiten. De ruigere randen kunnen foerageergebied en/of verbindingsroute vormen voor de wezel. 

Zoals gezegd gaat alleen de ruige groenstrook aan de westzijde mogelijk verloren. Deze groenstrook 

is dermate klein dat het geen essentieel leefgebied vormt. Daarnaast is de groenstrook niet essentieel 

voor een verbinding tussen de gebieden ten noorden en zuiden of ten oosten en westen van de on-

derzoekslocatie. Tot slot is er in de omgeving voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn daarnaast geen sporen als uitwerpselen of prooiresten aangetroffen van 

één van de voornoemde kleine marterachtigen waargenomen. Daarnaast staan in het Uitvoerportaal 

van de NDFF geen meldingen van de bunzing, hermelijn of wezel binnen of in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie in de afgelopen 5 jaar. 

 

Negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingreep ten aanzien van kleine marterachtigen 

zijn niet te verwachten. 
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Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 

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

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

5.3.2 Licht beschermde soorten 

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

gaat daarbij om algemene soorten als egel, mol en diverse algemene muis- en spitsmuissoorten. 

Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van deze soorten worden vergra-

ven (zie hoofdstuk 6). 

 

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Verspreidingsatlas Reptielen van RAVON komen er geen 

streng beschermde reptielen in de omgeving van de onderzoekslocatie voor. In het NDFF Uitvoerpor-

taal staan eveneens geen waarnemingen van streng beschermde reptielen in de afgelopen 5 jaar in 

de directe omgeving van de onderzoekslocatie.  

 

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

de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor beschermde reptielen aanwezig. Doordat de on-

derzoekslocatie daarnaast niet binnen het verspreidingsgebied van beschermde reptielen valt zijn 

overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van reptielen uit te sluiten. 

 

Amfibieën 

Volgens de RAVON’s Verspreidingsatlas Amfibieën zijn in het deel van Nederland waar de onder-

zoekslocatie ligt, de volgende soorten te verwachten: bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, hei-

kikker, kamsalamander, kleine watersalamander, poelkikker en rugstreeppad. Van de voornoemde 

soorten zijn de heikikker, kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad streng beschermd. Voor deze 

soorten geldt geen provinciale vrijstelling. Volgens gegevens van het NDFF Uitvoerportaal zijn in de 

directe omgeving van de onderzoekslocatie in de afgelopen 5 jaar geen streng beschermde soorten 

waargenomen waarvoor geen vrijstelling geldt. 

 

De heikikker kan op voorhand worden uitgesloten aangezien hij een zeer duidelijke voorkeur heeft 

voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland. De heikikker is duide-

lijk een cultuurvliedende soort die nauwelijks wordt aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch 

landschap, rond infrastructuur en bebouwing (RAVON). De aanwezigheid van land- of voortplantings-

habitat van de heikikker binnen de onderzoekslocatie is uitgesloten. 

 

De kamsalamander kan eveneens op voorhand worden uitgesloten. De soort komt voor in bosrijke 

gebieden en het habitat bevat houtwallen of struweel in de directe omgeving van het voortplantings-

water. De kamsalamander komt zelden voor in akkerbouwgebieden (RAVON). De onderzoekslocatie 

is niet gelegen in een bosrijk gebied en is gelegen aan de rand van akkerbouwgebieden. De aanwe-

zigheid van land- of voortplantingshabitat van de kamsalamander binnen de onderzoekslocatie is 

uitgesloten.  

 

Volgens de soortbeschrijving van RAVON heeft de poelkikker een voorkeur voor een oeverzone die 

goed begroeid is. Daarnaast is het een kritische soort, die houdt van voedselarm en schoon water. Hij 

heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere 

zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden en in de uiter-

waarden. De sloten rond de onderzoekslocatie hebben, doordat zij regelmatig gemaaid worden, een 

schaarse oeverbegroeiing, zijn daarnaast voedselrijk en gelegen op kleigrond. De aanwezigheid van 
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land- of voortplantingshabitat van de poelkikker binnen de onderzoekslocatie kan redelijkerwijs wor-

den uitgesloten. 

 

De rugstreeppad komt nagenoeg uitsluitend voor in gebieden met een pionierkarakter. De soort kolo-

niseert gebieden waar in korte tijd poelen ontstaan. Dergelijke habitat is binnen de onderzoekslocatie 

niet aanwezig. De aanwezigheid van land- of voortplantingshabitat van de poelkikker binnen de on-

derzoekslocatie is uitgesloten. 

 

De onderzoekslocatie wordt aan de west- en oostzijde omgeven door een ondiepe smalle sloot met 

slechts weinig begroeiing en beschutting. Deze sloten zijn slechts minimaal geschikt als voortplan-

tingshabitat voor algemene amfibieën. Doordat andere wateroppervlakten als poelen, sloten en plas-

sen binnen de onderzoekslocatie ontbreken zijn verdere voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën 

binnen de onderzoekslocatie uitgesloten.  

 

De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor algemene amfibieënsoorten. Incidenteel 

kunnen algemene soorten als bruine kikker en gewone pad beschutting vinden tussen de ruigte. De 

sloot aan de westzijde van de onderzoekslocatie kan onderkomen bieden aan beide soorten. Door de 

voorgenomen werkzaamheden kunnen negatieve gevolgen ontstaan voor de mogelijk incidenteel te 

verwachten soorten. Voor deze soorten geldt echter een algehele vrijstelling van de Wet natuurbe-

scherming (zie hoofdstuk 6). 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen de onderzoekslocatie kan deze soortgroep bui-

ten beschouwing worden gelaten. De sloot aan de westzijde van de onderzoekslocatie kan wel leef-

gebied vormen voor algemene vissen. Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling, streng 

beschermde soorten zijn uitgesloten. Bij eventuele dempingswerkzaamheden dient rekening te wor-

den gehouden met de zorgplicht (zie hoofdstuk 6). 

 

5.5 Ongewervelden 

 

Libellen 

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

genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veel-

al alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te ver-

wachten. Daarnaast geldt voor libellen dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hier-

van binnen de onderzoekslocatie kan gesteld worden dat deze soortgroep niet in staat is zich in de 

huidige situatie te vestigen.  

 

Dagvlinders 

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

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

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

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

sleedoornpage (sleedoorn), iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onder-

zoekslocatie niet aanwezig. Aangezien de onderzoekslocatie nagenoeg volledig bestaat uit begraasd 

weiland is het uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een 

(deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 

 

Overige soorten 

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

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 
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de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

 

5.6 Vaatplanten 

 

Aangezien de locatie geheel bestaat uit een voormalige boomgaard en tegenwoordig in gebruik is als 

weiland begraasd door schapen is het niet te verwachten dat er beschermde of zeldzame planten-

soorten op de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de 

beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding 

bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke ei-

sen die de meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaat-

planten op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

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

bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 

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

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

ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 

is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  

 

6.1 Algemene broedvogels 

 

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

het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 

betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te 

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

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

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

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

val op het moment van ingrijpen. Indien binnen het broedseizoen gewerkt wordt dient voorafgaand 

aan de aanvang van de werkzaamheden een broedvogelinspectie uitgevoerd te worden. 

 

Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt gead-

viseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval 

vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onver-

hoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd 

dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen. 

 

Met betrekking tot soorten als koolmees, pimpelmees, ringmus en boomkruiper wordt geadviseerd 

om, indien bomen met holtes worden gekapt, elders op de onderzoekslocatie nestkasten voor derge-

lijke soorten te plaatsen. Hierdoor wordt het aantal potentiële nesten voor de genoemde soorten bin-

nen de onderzoekslocatie gewaarborgd. Een omgevingscheck die uit moet wijzen of er sprake is van 

ecologisch zwaarwegende omstandigheden ten aanzien van nesten van soorten die in uitzonderlijke 

gevallen een jaarrond beschermd nest hebben is echter overbodig. 

 
6.2 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

 

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

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

verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te 

verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen 

echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het 

kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 

en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.  

 

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

Dit kan door het verwijderen van takken(hopen), bladeren en andere materialen die door langdurige 

opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom bui-

ten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten 

de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  
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6.3 Algemene vissen 

 

Voor de te verwachten algemene vissen geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter 

in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om het do-

den en verwonden te voorkomen en schade door de werkzaamheden te voorkomen. In het kader van 

de algemene zorgplicht wordt er tijdens eventuele werkzaamheden aan de watergangen geadviseerd 

maatregelen te nemen om negatieve effecten te minimaliseren. De maatregelen kunnen kort samen-

gevat worden als: 

 

1. Werkzaamheden aan watergangen laten plaatsvinden buiten de kwetsbare voortplantingspe-

riode en vóór de kwetsbare winterperiode voor vissen. Dit wil zeggen dat werkzaamheden 

aan de watergangen het beste kunnen plaatsvinden in de periode september-februari, maar 

enkel bij watertemperaturen boven 4 graden Celsius.  

2. Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren en in één richting uitvoeren om de aanwezige vissen 

de mogelijkheid geven veilig weg te vluchten. 

3. In het geval van baggerwerkzaamheden wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden 

het aanwezige bagger op de kant te deponeren en eventueel aanwezige individuen terug te 

plaatsen in nabijgelegen watergang, bij voorkeur in een deel waar geen werkzaamheden 

plaatsvinden. 

 

6.4 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

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

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

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

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

aanzien van vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

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

aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Rijntakken, bevindt 

zich op circa 400 meter afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie (zie figuur 10). 

 

 
Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.  

 

Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht 

of depositie van stikstof. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitgesproken dat het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten gebruikt 

mag worden. Daarmee vervalt de in het PAS gehanteerde grenswaarde van stikstofdepositie van 

0,05 mol/ha/jaar. Gevolg hiervan is dat vóór verlening van toestemming vast moet staan/uitgesloten 

moet worden of activiteiten natuurgebieden in de omgeving aantasten. 

 

In dat kader dient er een berekening gedaan te worden naar de, te verwachten, stikstofdepositie. Uit 

de berekening volgt de ter verwachten depositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Indien de 
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stikfstofdepositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient er overgegaan te worden naar een passende 

beoordeling. 

 

Econsultancy verwacht, gezien de afstand (± 400 meter) tot het meest nabijgelegen Natura 2000-

gebied in combinatie met de aard van de plannen (woningbouw) dat de stikstofdepositie lager zal zijn 

dan de on der het PAS gehanteerde grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Gezien de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is vervolgonderzoek in het kader van de ge-

biedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming echter noodzakelijk. Derhalve wordt 

geadviseerd om in het kader van de gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming 

door Econsultancy een stikstofdepositieonderzoek uit te laten voeren. 

 
7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. In de provincie Gelder-

land is dit verder onderverdeeld in onder andere het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikke-

lingszone. De onderzoekslocatie ligt in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk 

Nederland. Het meest nabijgelegen gebied bevindt zich circa 310 meter ten zuidoosten van de onder-

zoekslocatie. Het betreft de waal en haar uiterwaarden. In figuur 11 is de ligging van de onderzoeks-

locatie ten opzichte van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelinszone weergegeven.  

 

 
Figuur 11. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.  

 

De onderzoekslocatie is op ruim 300 meter afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk Neder-

land gelegen. Door de aard en beperkte omvang van voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie 

in combinatie met de afstand tot de beschermde gebieden, zullen de wezenlijke kenmerken en waar-

den van de betreffende gebieden derhalve niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van 

het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone wordt niet noodzakelijk geacht.  
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-

men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze 

houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij Gedeputeerde Sta-

ten. In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en 

herplantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt be-

schreven of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen 

houtkap. 

 

De te kappen bomen op de onderzoekslocatie betreffen vruchtbomen/boomgaarden en vallen daar-

door niet onder de definitie houtopstanden als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescher-

ming.  
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een quickscan flora en fauna uitge-

voerd aan de Slotstraat te Opijnen. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 

 

Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, 

gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde 

status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen in-

greep. 

 

De initiatiefnemer is voornemens de onderzoekslocatie her te ontwikkelen. Binnen de onderzoekslo-

catie zullen 5 vrijstaande woningen worden gerealiseerd. De voorlopige indeling van het plangebied is 

weergegeven in figuur 9. De definitieve indeling is nog niet vastgesteld. Het staat echter vast dat alle 

woningen gericht zijn op de Slotstraat. 

 

Ten behoeve van de nieuwbouw moeten bomen gekapt worden, waarbij het de bedoeling is zoveel 

mogelijk bomen te behouden. 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-

lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-

gericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee Het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

minimaal nee nee nee Minimaal (niet essentieel) foerageergebied 

voor steenuil 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied ja nee nee nee Foerageergebied blijft behouden 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee Mogelijk foerageergebied en/of verbindings-

route voor kleine marterachtigen. Echter niet 

essentieel en functie blijft behouden. Aan-

dacht voor zorgplicht ten aanzien van alge-

mene soorten als egel en diverse algemene 

muis- en spitsmuissoorten  

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee Geen geschikt habitat voor beschermde 

soorten. Aandacht voor zorgplicht ten aan-

zien van algemene soorten als bruine kikker 

en gewone pad 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen minimaal nee nee nee Bij eventuele dempingswerkzaamheden 

rekening houden met zorgplicht ten aanzien 

van vissen.  

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 
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Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 ± 400m mogelijk ja mogelijk Noodzaak onderzoek afhankelijk van ont-

wikkelingen rond PAS. Het uitvoeren van 

vervolgonderzoek verdient aanbeveling. 

Natuurnetwerk Nederland ± 310m nee nee nee - 

Houtopstanden nee nee nee nee - 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek. 

 

Conclusie 

 

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door kap- en 

snoeiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Indien binnen het broedseizoen gewerkt 

wordt dient voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden een broedvogelinspectie uitge-

voerd te worden. 

 

Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt dat het verwijderen van de 

materialen als bladeren, stenenstapels en andere materialen die door langdurige opslag of aanwezig-

heid schuilplaatsen bieden zorgvuldig dient te gebeuren. Voorkomen moet worden dat individuen 

gedood of verwond worden, bijvoorbeeld als gevolg van het beschadigen of vernielen van schuil- of 

voortplantingslocaties. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen. 

 

Voor de te verwachten algemene vissen geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter 

in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om het do-

den en verwonden te voorkomen en schade door eventuele bagger- of dempingswerkzaamheden te 

voorkomen.  

 

Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van 

de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen 

en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te wor-

den gehouden met de algemene zorgplicht. 

 

Voor wat betreft bescherming van Natura 2000-gebieden geldt dat er vóór verlening van toestemming 

middels een aanvullend onderzoek met betrekking tot stikstofdepositie vast moet staan/uitgesloten 

moet worden of activiteiten natuurgebieden in de omgeving aantasten. Derhalve wordt geadviseerd 

om in het kader van de gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming door Econsul-

tancy een stikstofdepositieonderzoek uit te laten voeren. 

 

Met betrekking tot gebiedsbescherming van gebieden behorend tot het Natuurnetwerk Nederland 

wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.  

 

Ten aanzien van houtopstanden geldt er geen melding- en herplantplicht. 

 

Aanbeveling 

 

Met betrekking tot soorten als koolmees, pimpelmees, ringmus en boomkruiper wordt geadviseerd 

om, indien bomen met holtes worden gekapt, elders op de onderzoekslocatie nestkasten voor derge-

lijke soorten te plaatsen. Hierdoor wordt het aantal potentiële nesten voor de genoemde soorten bin-

nen de onderzoekslocatie gewaarborgd.  
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden.  

 
Tabel II.  Zorgplicht 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 

bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-

plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-

gegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

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

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

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

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

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

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-

richtlijn 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 in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis,  kleine hoefijzer-

neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-

bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 

fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-

dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 

stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, 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, slecht-

valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, t jiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijla-

ge, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvul-

ling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-

pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

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 zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steen-

braam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

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

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  

 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-

nomen in tabel VI. 

 
Tabel VI.    Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-

diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij Gedeputeerde Staten. 

 

3. Gedeputeerde Staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-

scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 

2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 

 

Artikel 4.5 
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 
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Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Misja Vink Bouwadvies heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens 
NEN 57401 uitgevoerd aan de Slotstraat ongenummerd in Opijnen. Kadastraal bekend als 
gemeente Est en Opijnen, sectie C, nummers 2227 en 530. 
 
De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek is de voorgenomen 
bestemmingswijziging en aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouw). Het doel van 
het bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater. 

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Voorafgaand aan het onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 57252 uitgevoerd. Een 
kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een kaart met de ligging van de 
monsternemingspunten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. 
 
Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

  

Adres Slotstraat ong. te Opijnen 

Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl) Gemeente Est en Opijnen, sectie C; nummers 530 en 2227 

X/Y coördinaat X 149061 Y426796 

Oppervlakte (m2) Circa 4.800 

Verharding Onverhard 

Bebouwing Onbebouwd 

Voormalig gebruik Agrarisch 

Huidig gebruik Grasveld met bomen 

Toekomstig gebruik Bebouwing 

Gebruik conform Circulaire Bodemsanering Landbouw 

Bodemfunctieklasse * Wonen 

Bodemkwaliteitsklasse * Boven- en ondergrond: Wonen 

Explosieven ** Onverdacht 

* Bron: Bodemkwaliteitskaart Regio Rivierenland 

** Bron: Gemeente Nederijnen, contactpersoon M. Smit 

 

                                                        
1 NEN 5740: Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond, januari 2009/A1:2016 
2 NEN 5725: Bodem - Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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2.2 Verdachte locaties 
Voor het inventariseren van de verdachte locaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 
dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
• Bevoegd gezag Wbb, de gemeente Nederijnen, contactpersoon: M. Smit 
• Omgevingsdienst Rivierenland, contactpersoon: W. Vermeulen 
• Bodematlas provincie Gelderland 
• Bodemloket 
• Cyclomedia Globespotter 
• Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) 
• Kadaster; BAG-viewer 
• NAGROM (Nationaal Grondwater Model) 
 
De onderzoekslocatie betreft een grasveld met bomen. Het terrein bevindt zich ten oosten van de 
Slotstraat in Opijnen, ten hoogte van nummer 1. Uit de geraadpleegde bronnen (Topotijdreis.nl en 
BAG-viewer) blijkt dat op de onderzoekslocatie in het verleden in gebruik is geweest als 
boomgaard. Op de locatie heeft geen bebouwing gestaan. Door het voormalige gebruik als 
boomgaard is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) in de bovengrond. 
 
2.3 Asbestverdachtheid van de bodem 
De asbestkanskaart van de provincie Gelderland geeft aan dat de locatie in een gebied ligt met 
een lage kans op het aantreffen van asbest in de grond. Op de onderzoekslocatie heeft geen 
bebouwing gestaan en hebben geen asbestverdachte activiteiten plaatsgevonden, de locatie heeft 
daarmee een lage verdachtheid op het voorkomen van asbest in de grond. 
 
2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
In tabel 2.1 zijn de regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw gegeven. Lokale 
omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke kunnen de 
regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 
 
Tabel 2.1 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw 

  

Grondwaterstromingsrichting1) Noord West 

Stijghoogte van het grondwater1) 2,21 m +NAP 

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied2) 3.414 m 

Maaiveldhoogte3) 3,4 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater4) 2,5 - 4,0 m -mv 

Geologie5) Klei op grof zand 

Dikte van de deklaag4) 5 - 10 m 

Zout of brak grondwater6) Nee 
1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model 4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater 

2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen 5) Toegepaste Geologische kaart 
3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart 6) Atlas van Nederland 
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2.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
In 1988 is voor de realisatie van woonhuizen aan de andere kant van de Slotstraat (ten westen 
van het plangebied, circa 20 meter van de onderzoekslocatie) een indicatief bodemonderzoek 
uitgevoerd (Ecolyse Nederland BV, kenmerk: T-307.10PR, d.d. 1 februari 1988). De bovengrond 
en het grondwater zijn geanalyseerd. In de grond en het grondwater zijn de geanalyseerde 
parameters rond de toenmalige A-waarde van de leidraad bodemsanering gemeten. 
 
2.6 Conclusie vooronderzoek en onderzoeksvragen 
Uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden in gebruik is geweest als 
boomgaard, dit maakt de locatie verdachte op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de 
bovengrond. Op de onderzoekslocatie hebben geen andere verdachten activiteiten 
plaatsgevonden. In voorgaand onderzoek zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. Op 
de onderzoekslocatie wordt een vergelijkbare bodemkwaliteit verwacht. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het verkennend 
onderzoek kunnen onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld: 
• Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond? 
• Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater? 

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden is de onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV) uit de NEN 5740 gehanteerd. Omdat de locatie in gebruik is geweest 
als boomgaard is de bovengrond verdacht voor het voorkomen van bestrijdingsmiddelen, de 
bovengrond is derhalve aanvullend op OCB geanalyseerd. 
 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De grond is bemonsterd op 21 juni 2018 door Lennert (L.) Eijke. Het grondwater is bemonsterd op 
28 juni 2018 door Jop (J.) van Rooden. Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaatnummer 
K54913. 
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Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 

Boring tot circa 0,5 m -mv 11 1 t/m 11 

Boring tot circa 2,0 m -mv 3 12 t/m 14 

Boring met peilbuis tot circa 3,0 m -mv 1 15 

Analyses Aantal  

Standaard stoffenpakket grond 1) 3  

Standaard stoffenpakket grondwater 2) 1  

OCB in grond 2  
1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

PCB’s (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof 
2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en 

minerale olie (GC) 

 
3.3 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is 
afgeweken van de vigerende protocollen (BRL 1002). 

4 Resultaten 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden is verspreid over de locatie in zeer lichte mate baksteen 
waargenomen in de bovengrond. Normaliter maakt de aanwezigheid van puinbijmenging de 
locatie verdacht op het voorkomen van asbest. Het betreft hier echter een locatie waarop geen 
bebouwing heeft gestaan. Tevens is alleen puur baksteen aangetroffen. De kans dat hier asbest 
wordt aangetroffen is nihil, derhalve wordt niet aanbevolen de locatie ook op asbest te 
onderzoeken. In de ondergrond zijn geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen. Tijdens de 
werkzaamheden is er geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. De veldmetingen zijn weergegeven 
in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Veldmetingen 

Peilbuis Filterdiepte Datum GWS pH EC Troebelheid 
  (m -mv)   (m -mv) (-) (μS/cm) (ntu) 
15 2,00 3,00 22.06.2018 1,34 6,10 846 272 

 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (EC) worden als 
normaal beschouwd. De troebelheid is verhoogd gemeten (> 10 ntu). Een verhoogde troebelheid 
kan een overschatting van de organische parameters geven. 
 
In het grondwater is geen van de organische parameters verhoogd aangetroffen. De verhoogde 
troebelheid heeft derhalve geen effect op de analyseresultaten. 
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4.2 Resultaten grond en grondwater 
In de tabellen 4.2 en 4.3 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het 
toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem omgerekend 
toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6 en de analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 7. 
 
Tabel 4.2 Samenvatting analyseresultaten grond 

(Meng)monster Deelmonster Diepte  
(m -mv) 

Textuur en  
bijzonderheden 
## 

> AW > T > I BBK# 
(indicatief) 

Bovengrond 

1 t/m 6, 12, 15 
1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 

5-1, 6-1, 12-1, 

15-1 

0-0,5 Humeus, klei, 

baksteen 1 
Hg, DDT 

(som), DDE 

(som) 

- - Klasse 

Industrie 

Bovengrond 

7 t/m 11, 13, 14 
7-1, 8-1, 9-1, 

10-1, 11-1, 13-1, 

14-1 

0,0-0,5 Humeus, klei, 

baksteen 1 
Hg, DDE 

(som) 
- - Klasse 

Industrie 

Ondergrond 

12 t/m 15 
12-2, 12-3, 12-4, 

13-2, 13-3, 14-3, 

14-4, 15-2, 15-3, 

15-4 

0,5-2,0 Klei, humeus - - - Altijd 

Toepasbaar 

# Toepassing op landbodem 

## De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1) 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 
Tabel 4.3 Samenvatting analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(cm-mv) 

> S > T > I 

Pb 15 200-300 Ba - - 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond? 
Tijdens het veldwerk is zintuigelijk in de bovengrond een zeer lichte hoeveelheid baksteen 
aangetroffen. 
 
In de bovengrond zijn kwik, DDE en DDT boven de achtergrondwaarde gemeten. Het voormalig 
gebruik van de locatie als boomgaard heeft een lichte verontreiniging met bestrijdingsmiddelen 
veroorzaakt. 
 
In de ondergrond is geen van de onderzochte parameters boven de achtergrondwaarde gemeten. 
 



 

 9/9  
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Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater? 
In het grondwater is barium in een concentratie boven de streefwaarde gemeten. Geen van de 
overige onderzochte parameters zijn gemeten in concentraties boven de streefwaarde. 

5 Conclusies 

Met het onderhavige verkennend bodemonderzoek is de milieuhygiënisch kwaliteit van de grond 
en het grondwater vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat: 
• In de bovengrond een lichte verontreiniging (> achtergrondwaarde) met kwik en de 

bestrijdingsmiddelen DDE en DDT is gemeten 
• In de ondergrond geen van de geanalyseerde parameters boven de achtergrondwaarde is 

gemeten 
• In het grondwater barium boven de streefwaarde is gemeten 
 
Op basis van de resultaten bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen aanvraag van 
een omgevingsvergunning (activiteit bouw). 
 
Bij eventueel toekomstig grondverzet vormt dit onderzoek geen geldig bewijsmiddel, maar geldt 
het als indicatie voor de kwaliteit van de af te voeren grond. Bij grondverzet en afvoer van grond 
vanaf de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het 
Besluit bodemkwaliteit uit te voeren. 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kaart situering monsternemingspunten 
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma’s zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk 
bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 
2000. Bij interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die 
het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 
• Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
 
Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van 
de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
 
Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van Eurofins Omegam heeft de 
analyses uitgevoerd volgens de regeling AS 3000. 
 
De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een KLIC-
melding. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader Circulaire Bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 
toetsingswaarden (normen): 
• De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering3 
• De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit4 
 
Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 
Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor 
grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 
 
In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 
toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 
 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd / verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd / verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd / verontreinigd 

 
Bodemtypecorrectie voor grond 
Op basis van de (gewijzigde) bijlage G5 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 
1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 
omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 
toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 
gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 
 
Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 
De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 
toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa6-service voor de validatie van de 
toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 
geborgd. 

                                                        
3 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013 
4 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn 
opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
5 Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012 
6 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 
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B5.2 Toetsingswaarden 
 
Grond 
 

Lutum 25 % 

Organisch stof 10 % 

  gAW T I 

 
METALEN 
barium (Ba) - 463 925 
cadmium (Cd) 0,6 6,8 13 
kobalt (Co) 15 103 190 
koper (Cu) 40 115 190 
kwik (Hg) 0,15 18,1 36 
lood (Pb) 50 290 530 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 35 68 100 
zink (Zn) 140 430 720 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,5 20,8 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 1 2 
PCB (som 7) 0,02 1 1 
  
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
chloordaan (som) 0,002 2 4 
DDT (som) 0,2 1 1,7 
DDE (som) 0,1 1,2 2,3 
DDD (som) 0,02 17 34 
aldrin - 0,16 0,32 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 0,015 2 4 
alfa-endosulfan 0,0009 2 4 
alfa-HCH 0,001 8,5 17 
beta-HCH 0,002 0,8 1,6 
gamma-HCH (lindaan) 0,003 0,6 1,2 
heptachloor 0,0007 2 4 
heptachloorepoxide (som) 0,002 2 4 
hexachloorbutadieen 0,003 - - 
organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som 

waterbodem) 
0,4 - - 
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Lutum 25 % 

Organisch stof 10 % 

  gAW T I 

  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 190 2595 5000 

 
gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 

I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
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Grondwater 
 

  So To Io 

 
METALEN 
barium (Ba) 50 337,5 625 
cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 
kobalt (Co) 20 60 100 
koper (Cu) 15 45 75 
kwik (Hg) 0,05 0,18 0,3 
lood (Pb) 15 45 75 
molybdeen (Mo) 5 153 300 
nikkel (Ni) 15 45 75 
zink (Zn) 65 432,5 800 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen 0,2 15,1 30 
ethylbenzeen 4 77 150 
tolueen 7 504 1000 
xylenen (som) 0,2 35,1 70 
styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 
16 aromatische oplosmiddelen (som, Bbk 1-1-2008) - 75 150 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 35,01 70 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride 0,01 2,51 5 
dichloormethaan 0,01 500,01 1000 
1,1-dichloorethaan 7 454 900 
1,2-dichloorethaan 7 204 400 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 
1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10,01 20 
dichloorethenen (som) 0,01 10,01 20 
dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 
trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150,01 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65,01 130 
trichlooretheen (tri) 24 262 500 
tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 
tetrachlooretheen (per) 0,01 20,01 40 
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  So To Io 

 
OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 50 325 600 
tribroommethaan (bromoform) - 315 630 

 
So: Streefwaarden grondwater [ug/l] 

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende 
analyseresultaten 

B6.1 Grond 
 

Monsteromschrijving Bovengrond 1 t/m 6, 
12, 15 

Bovengrond 7 t/m 11, 
13, 14 

Ondergrond 12 t/m 15 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0,5-2 

Lutum (%) 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 

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

  
METALEN 
barium (Ba) 152   134   154   
cadmium (Cd) 0,348 - < 0,185 - < 0,18 - 
kobalt (Co) 9,1 - 7,51 - 7,91 - 
koper (Cu) 34,5 - 22,9 - 16,9 - 
kwik (Hg) 0,33 + 0,156 + 0,0864 - 
lood (Pb) 31 - 22,4 - 13,6 - 
molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 
nikkel (Ni) 28,7 - 23,8 - 26,2 - 
zink (Zn) 98,6 - 79,8 - 71 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) < 0,35 - < 0,35 - < 0,35 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
hexachloorbenzeen (HCB) < 0,00171 - < 0,00259 -     
PCB (som 7) < 0,012 - < 0,0181 - < 0,0181 - 
  
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
chloordaan (som) < 0,00341 - < 0,00519 -     
DDT (som) 0,332 + 0,0889 -     
DDE (som) 1,05 + 0,595 +     
DDD (som) 0,0115 - < 0,00519 -     
aldrin < 0,00171   < 0,00259       
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) < 0,00512 - < 0,00778 -     
alfa-endosulfan < 0,00171 - < 0,00259 -     
alfa-HCH < 0,00171 - < 0,00259 -     
beta-HCH < 0,00171 - < 0,00259 -     
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Monsteromschrijving Bovengrond 1 t/m 6, 
12, 15 

Bovengrond 7 t/m 11, 
13, 14 

Ondergrond 12 t/m 15 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0,5-2 

Lutum (%) 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 

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

       

gamma-HCH (lindaan) < 0,00171 - < 0,00259 -     
heptachloor < 0,00171 - < 0,00259 -     
heptachloorepoxide (som) < 0,00341 - < 0,00519 -     
hexachloorbutadieen < 0,00171 - < 0,00259 -     
organochloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen 

(som waterbodem) 

            

  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) < 59,8 - < 90,7 - < 90,7 - 
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B6.2 Grondwater 
 

Peilbuis Pb 15  

Filterdiepte (m -mv) 2,0-3,0 

Eenheid ug/l 

  
METALEN 
barium (Ba) 110 + 
cadmium (Cd) < 0,2 - 
kobalt (Co) < 2 - 
koper (Cu) < 2 - 
kwik (Hg) < 0,05 - 
lood (Pb) < 2 - 
molybdeen (Mo) < 2 - 
nikkel (Ni) < 3 - 
zink (Zn) < 10 - 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen < 0,2 - 
ethylbenzeen < 0,2 - 
tolueen < 0,2 - 
xylenen (som) < 0,2 - 
styreen (vinylbenzeen) < 0,2 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen < 0,02 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride < 0,2 - 
dichloormethaan < 0,2 - 
1,1-dichloorethaan < 0,2 - 
1,2-dichloorethaan < 0,2 - 
1,1-dichlooretheen < 0,1 - 
1,2-dichl.etheen (c+t) < 0,1   
dichloorethenen (som) < 0,14 - 
dichloorpropanen (som) < 0,4 - 
trichloormethaan 

(chloroform) 
< 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - 
1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - 
trichlooretheen (tri) < 0,2 - 
tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - 
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Peilbuis Pb 15  

Filterdiepte (m -mv) 2,0-3,0 

Eenheid ug/l 

   

tetrachlooretheen (per) < 0,1 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) < 50 - 
tribroommethaan 

(bromoform) 
< 0,2    (14) 

(14): Streefwaarde ontbreekt 
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Bijlage 7 Analysecertificaten 

 



Tauw BV NL
T.a.v. de heer E. Houthuijzen - Diaz Chavez
Postbus 133
7400 AC DEVENTER

Uw kenmerk : 1265618-Opijnen Slotstraat
Ons kenmerk : Project 781001
Validatieref. : 781001_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CJHR-DQSD-VVGI-FRLX
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 28 juni 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,1 88,4 77,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,1 2,7 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 14,4 19,4 22,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 100 110 140
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,1 6,2 7,2
S koper (Cu) mg/kg ds 25 18 14
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,28 0,14 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 25 19 12
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 20 20 24
S zink (Zn) mg/kg ds 70 64 61

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

Tabel 1 van 4

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

Project code : 781001
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Monsterreferenties
5701541 = Bovengrond 1t/m6,12,15 (0,0-0,5)
5701542 = Bovengrond 7t/m11,13,14 (0,0-0,5)
5701543 = Ondergrond 12t/m 15 (0,5-2,0)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Ontvangstdatum opdracht : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Startdatum : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Monstercode : 5701541 5701542 5701543
Matrix : Grond Grond 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: CJHR-DQSD-VVGI-FRLX Ref.: 781001_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,004 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds 0,002 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,43 0,16
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds 0,016 0,003
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,12 0,021
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001

Tabel 2 van 4

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

Project code : 781001
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Monsterreferenties
5701541 = Bovengrond 1t/m6,12,15 (0,0-0,5)
5701542 = Bovengrond 7t/m11,13,14 (0,0-0,5)
5701543 = Ondergrond 12t/m 15 (0,5-2,0)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Ontvangstdatum opdracht : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Startdatum : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Monstercode : 5701541 5701542 5701543
Matrix : Grond Grond 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: CJHR-DQSD-VVGI-FRLX Ref.: 781001_certificaat_v1



som DDD mg/kg ds 0,005 0,001
som DDE mg/kg ds 0,43 0,16
som DDT mg/kg ds 0,14 0,024

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,57 0,19
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,59 0,20
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,58 0,20

Tabel 3 van 4

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

Project code : 781001
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Monsterreferenties
5701541 = Bovengrond 1t/m6,12,15 (0,0-0,5)
5701542 = Bovengrond 7t/m11,13,14 (0,0-0,5)
5701543 = Ondergrond 12t/m 15 (0,5-2,0)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Ontvangstdatum opdracht : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Startdatum : 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018
Monstercode : 5701541 5701542 5701543
Matrix : Grond Grond 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: CJHR-DQSD-VVGI-FRLX Ref.: 781001_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

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

Project code : 781001
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CJHR-DQSD-VVGI-FRLX Ref.: 781001_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5701541 Bovengrond 1t/m6,12,15 (0,0-0,5) MM1-1 0-.5 2768494AA
MM2-2 0-.5 2768502AA
MM3-3 0-.5 2768499AA
MM4-4 0-.5 2768506AA
MM5-5 0-.5 2768513AA
MM6-6 0-.5 2768497AA
MM7-7 0-.5 2768759AA
MM8-8 0-.5 2768751AA

5701542 Bovengrond 7t/m11,13,14 (0,0-0,5) MM1-1 0-.5 2768498AA
MM2-2 0-.5 2768500AA
MM3-3 0-.5 2768514AA
MM4-4 0-.5 2768501AA
MM5-5 0-.5 2768507AA
MM6-6 0-.5 2768756AA
MM7-7 0-.5 2768755AA

5701543 Ondergrond 12t/m 15 (0,5-2,0) MM1-1 .5-1 2768667AA
MM10-10 1.5-2 2768688AA
MM2-2 1-1.5 2768681AA
MM3-3 1.5-2 2768760AA
MM4-4 .5-1 2768758AA
MM5-5 1-1.5 2768752AA
MM6-6 .7-1.2 2768754AA
MM7-7 1.2-1.7 2768757AA
MM8-8 .5-1 2768723AA
MM9-9 1-1.5 2768753AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 781001
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CJHR-DQSD-VVGI-FRLX Ref.: 781001_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 781001
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CJHR-DQSD-VVGI-FRLX Ref.: 781001_certificaat_v1



Tauw BV NL
T.a.v. de heer H. van Breugel
Postbus 133
7400 AC DEVENTER

Uw kenmerk : 1265618-Opijnen Slotstraat
Ons kenmerk : Project 783125
Validatieref. : 783125_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NMTR-WGKR-VIHU-PBEI
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 2 juli 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 110
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 1

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

Project code : 783125
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Monsterreferenties
5706681 = Pb 15 F(2,0-3,0)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/06/2018
Ontvangstdatum opdracht : 28/06/2018
Startdatum : 28/06/2018
Monstercode : 5706681
Matrix : Grondwater

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: NMTR-WGKR-VIHU-PBEI Ref.: 783125_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : Pb 15 F(2,0-3,0)
Monstercode : 5706681

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
ethylbenzeen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
naftaleen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
o-xyleen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tolueen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
xyleen (som m+p): - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 783125
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NMTR-WGKR-VIHU-PBEI Ref.: 783125_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5706681 Pb 15 F(2,0-3,0) DM1 2-3 0228552MM
DM2 2-3 0313447YA

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 783125
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NMTR-WGKR-VIHU-PBEI Ref.: 783125_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (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.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 783125
Project omschrijving : 1265618-Opijnen Slotstraat
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NMTR-WGKR-VIHU-PBEI Ref.: 783125_certificaat_v1
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Bijlage 6  Archeologisch onderzoek
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belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.  
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booron-
derzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis 
van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van 
archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en 
volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsul-
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Rapport 8962.002 versie 2   

SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een archeologisch bureauonder-
zoek en verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied gelegen aan de 
Slotstraat te Opijnen in de gemeente West Betuwe. De initiatiefnemer heeft het plan om vijf woningen 
te bouwen.  
 
Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek 
De oudst mogelijke resten die kunnen voorkomen betreffen resten uit het Paleolithicum en Mesolithi-
cum. Deze kunnen theoretisch voorkomen in de top van de Formatie van Kreftenheye, dieper dan 7 
m –mv. Dit betreffen echter overwegend losse vondsten van bijvoorbeeld jachtgereedschap. Over het 
algemeen hadden de hogere gronden zoals dekzandkoppen of rivierduinen de voorkeur voor bewo-
ning.  
 
In het Neolithicum was de Varik stroomgordel actief, die direct ten zuiden van het plangebied liep. In 
de top van deze stroomgordel kunnen bewoningsresten voorkomen uit het Neolithicum en/of de 
Bronstijd, hoewel dergelijke resten tot nu toe nog niet bekend zijn in relatie tot deze stroomgordel. 
Eventuele resten worden verwacht in de vorm van een archeologische laag, een vermenging van 
onder meer kleine fragmenten aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. Orga-
nische resten en metaal zullen door de natte en zuurstofloze condities over het algemeen goed zijn 
geconserveerd. Ze zijn bovendien afgedekt door recentere kleiafzettingen en buiten het bereik van 
moderne landbouwactiviteiten gebleven. Resten uit deze perioden worden op ca. 2 m –mv verwacht. 
 
In de Bronstijd en IJzertijd was de Opijnen stroomgordel actief. In de oeverafzettingen van deze 
stroomgordel kunnen archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd verwacht worden. Op 
basis van vondsten in de directe omgeving van het plangebied geldt vooral een hoge verwachting 
voor resten uit de Romeinse tijd. Archeologische resten worden dieper dan 50 cm –mv verwacht, in 
de vorm van een archeologische laag (zie hierboven).  
 
Nadat de Waal actief raakte, lag het plangebied vermoedelijk in het komgebied van deze rivier. Ver-
moedelijk was het plangebied minder interessant voor bewoning vergeleken met de oeverzone van 
de Waal, ten zuiden van het plangebied. Aan het eind van de Vroege-Middeleeuwen is Opijnen ge-
sticht op deze oever, maar het plangebied lag ten noorden van de dorpskern hiervan. Op historisch 
kaartmateriaal vanaf de 18e eeuw was het plangebied onbebouwd. Op basis van deze gegevens geldt 
een lage verwachting voor resten uit de periode Vroege-Middeleeuwen – Nieuwe tijd.  
 
Resultaten inventariserend veldonderzoek 
Tijdens het booronderzoek zijn vanaf ca. 2 m –mv restgeulafzettingen aangetroffen. De restgeulafzet-
tingen bestaan uit sterk tot uiterst siltige klei met zand- en detrituslagen. Deze behoren vermoedelijk 
tot de Varik stroomgordel, die in dat geval een meer noordelijke ligging zou moeten hebben dan ver-
wacht. In het noorden van het plangebied is dieper dan 150 cm –mv matig fijn tot matig grof bedding-
zand aangetroffen, waarschijnlijk van de Opijnen stroomgordel. Hierboven bevindt zich een pakket 
oeverafzettingen (matig fijn zand met kleilagen, naar boven toe overgaand in zandige klei en/of sterk 
siltige klei). Dit is een pakket oeverafzettingen die waarschijnlijk ook vanuit de Opijnen stroomgordel 
zijn afgezet. In de top van de oeverafzettingen is een zwak humeus vegetatieniveau ontwikkeld. De 
top van deze afzettingen bevindt zich op 85 à 100 cm –mv.  
 
Boven deze diepte is een pakket zandige klei aanwezig, die eveneens een pakket oeverafzettingen 
betreft. Gezien de duidelijk andere lithologische eigenschappen zijn deze waarschijnlijk afkomstig van 
een andere stroomgordel. Vermoedelijk zijn deze afzettingen vanuit de Waal afgezet. In deze afzet-
tingen zijn geen humeuze lagen aangetroffen en de top is niet meer intact.  
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De bovenste 20 à 50 cm bestaat uit een recente bouwvoor.  
 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Er is wel een humeus niveau 
aangetroffen in de oeverafzettingen, maar hierin zijn geen aanwijzingen van betreding of andere an-
tropogene invloeden waargenomen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat archeologische 
waarden niet meer in situ worden verwacht. 
 
Advies 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plan-
gebied vrij te geven.  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed2, de gemeente West Betuwe of de provin-
cie Gelderland).  
 
 
 

                                                      
2
 Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een archeologisch onderzoek uit-
gevoerd voor een plangebied gelegen aan de Slotstraat te Opijnen in de gemeente West Betuwe (zie 
figuur 1). De initiatiefnemer heeft het plan om vijf woningen te bouwen  
 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden 
doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk te worden gemaakt welke archeologische waarden binnen 
het plangebied kunnen worden verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit 
het Verdrag van Malta (1992)  en de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006).  
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 2) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase direct gecombineerd met de karterende fase) door 
middel van boringen (hoofdstuk 0). Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een advies 
gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofdstuk 0).  
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in januari 2019 door drs. J. Holl (senior KNA-prospector). 
Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog). 
 
 
2 BUREAUONDERZOEK 
 
2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  
 
Het doel van het bureauonderzoek is om een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde 
archeologische verwachting voor het plangebied is. Om deze vraag te beantwoorden wordt een in-
ventarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappelijke, archeologische en (cultuur)historische 
gegevens. Aan de hand deze inventarisatie wordt het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmo-
del opgesteld. 
 
2.2 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, 
versie 4.0, 07-06-2016) en conform de eisen en normen zoals aangegeven in de Kwaliteitsnorm Ne-
derlandse Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), die is vastgesteld door het Centraal College 
van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.3  
 
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
                                                      
3 

Beschikbaar via www.sikb.nl. 
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Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 bouwhistorische gegevens; 
 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland;  
 de archeologische verwachtingskaarten van de voormalige gemeente Neerijnen; 
 
2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied 
 
Afbakening 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa  500 meter 
rondom het plangebied.4 
 
De onderzoekslocatie, circa 4.800 m2, ligt aan de Slotstraat, direct ten noordoosten van de kern van 
Opijnen in de gemeente West Betuwe (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 3,7 m +NAP. Het gebied is ka-
dastraal bekend als gemeente Est, sectie C, nummer 2227. Volgens de topografische kaart van Ne-
derland, 39 C (1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X: 149.066 / 
Y: 426.800. 
 
Huidige situatie  
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
de meest recente gegevens (waaronder een veldinspectie). 
 
Het plangebied is momenteel in gebruik als boomgaard (zie  figuur 3).  
 
Vigerend beleid 
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Het doel van deze wet is te voorkomen dat archeolo-
gische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 
het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor een goed beheer van dit bodemar-
chief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De archeologische beleidskaart geeft 
een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart 
maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en 
wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  

                                                      
4
 Binnen deze straal wordt geacht dat er voldoende informatie beschikbaar is om een gefundeerde uitspraak te doen over de 

archeologische verwachting van het plangebied. 
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Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017’, vastge-
steld door de (voormalige) gemeente Neerijnen op 6 december 2018. Volgens dit bestemmingsplan 
valt het plangebied een dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ (uiterste zuidoosten), ‘Waar-
de – Archeologie 2’ (uiterste noorden) en ‘Waarde – Archeologie 3’ (middendeel). Volgens de bijbeho-
rende planregels is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan respectieve-
lijk 100, 250 en 5.000 m2 en dieper dan 50 cm –mv.5  
 
De dubbelbestemming is afgeleid van de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Volgens deze 
kaart (Figuur 4) vallen deze dubbelbestemmingen binnen de zones ‘Archeologische Waar-
de/Dorpskern’, ‘Hoge verwachting’ en ‘Gematigde verwachting’. 
 
Huidig milieuonderzoek 
Voor zover bekend is er in het plangebied in het kader van de geplande ingreep geen milieuhygi-
enisch bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Bodemloket 
De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren 
getroffen zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstel-
len (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben 
plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Ook worden op het Bodemloket voormalige potentieel 
bodembedreigende bedrijfsactiviteiten weergegeven. Gegevens van het Bodemloket dienen als indi-
catief te worden beschouwd. 
 
Het raadplegen van het Bodemloket heeft voor het plangebied geen informatie opgeleverd.6 Voor de 
provincie Gelderland geldt dat gegevens over bodemverontreinigingen eveneens beschikbaar zijn op 
de Atlas van Gelderland, kaartlaag Bodemverontreinigingen.7 Ook op deze kaart zijn geen gegevens 
over bodemverontreinigingen of –onderzoeken bekend voor het plangebied. 
 
2.4 Toekomstige situatie  
 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan 
gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische waarde. 
 
In het plangebied is de bouw van vijf woningen gepland, met elk een verwachte oppervlakte van ca. 
200 m2. Nadere gegevens over de omvang en diepte van de bodemverstoring is in dit stadium nog 
onbekend. 
 
2.5 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek 
naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-
schap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de 
geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 
 
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 

                                                      
5
 Portaal voor Ruimtelijke Plannen. 

6
 Bodemloket. 

7
 Atlas van Gelderland. 
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Tabel I. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie8 Betuwe Formatie; noorden: geulafzettingen bedekt met komafzettingen, zuiden: oever-
afzettingen op komafzettingen met veen9 

Stroomgordelkaart10 Uiterste noorden: Opijnen stroomgordel (2590 – 2000 BP), hoogste zand op 3,3 à 2,9 m 
+NAP.  
ca. 50 m ten zuiden: Varik stroomgordel (5428 – 4820 BP), hoogste zand op 2,0 à 1,3 
m +NAP 

Zanddieptekaart (bijkaart geologische kaart)11  Noorden: 1-2 m –mv, zuiden: 6-7 m -mv 

Zanddieptekaart (Zand in Banen)
12

 Uiterste noorden: 2,0 – 3,0 m –mv (rivierzand stroomgordels buiten de uiterwaarden), 
overige deel: 6,0 – 7,0 m –mv (Pleistoceen rivierzand) 

Geomorfologie13 Stroomrugglooiing (kaartcode: 3H43) 

Geomorfologische kaart Gelderland
14

 Uiterste noorden: fossiele holocene meandergordel, overige deel: oeverafzettingen van 
(fossiele) holocene meandergordel 

Lithologische kaart Gelderland
15

 Zware klei met veenlagen (1-3,5 m) klei op zand (totale dikte klei-veen tussen 3,5 – 7 
m) 

Bodemkunde16 Noorden: Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5 
(kaartcode: Rn95A), zuiden: Kalkhoudende ooivaaggronden; lichte zavel (kaartcode: 
Rd10A), uiterste zuidelijke punt: terp.  

Grondwatertrap Grotendeels VI, uiterste zuidpunt: ongekarteerd 

 
Landschappelijke ontwikkeling17 
Het plangebied bevindt zich binnen het Midden-Nederlandse rivierengebied. Het landschap in de om-
geving van het plangebied is voor een groot deel gevormd in het Holoceen, de huidige geologische 
periode (vanaf ca. 11.600 jaar geleden).  
 
In de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 11.600 jaar geleden) was sprake van een uitgestrek-
te, vlechtende riviervlakte, waarbinnen grofzandig en grindrijk materiaal werd afgezet. Deze afzettin-
gen behoren tot de Formatie van Kreftenheye. Op basis van het geologische model GeoTOP v1.318 
bevinden deze afzettingen zich op ca. 5,25 m –NAP (ca. 9 m –mv).  
 
Aan het begin van het Holoceen vond opwarming van het klimaat plaats, waardoor de rivieren een 
meanderend karakter kregen en zich insneden in de riviervlakte. Op de zandige terrassen werd een 
kleilaag afgezet, die wordt gerekend tot de Laag van Wijchen (Formatie van Kreftenheye). Deze laag 
wordt op 3,25 à 3,75 m –NAP (7 à 7,5 m –mv) verwacht.  
 

                                                      
8
 Rijks Geologische Dienst, 1982. 

9
 In de huidige lithostratigrafische indeling (TNO, 2013) wordt de voormalige Betuwe Formatie gerekend tot de Formatie van 

Echteld. 
10 

Cohen et al., 2012. 
11

 Rijks Geologische Dienst, 1982. 
12

 Cohen et al., 2009. 
13 

Wageningen Environmental Research, 2017. 
14

 Atlas van Gelderland. 
15

 Ibid. 
16 

Publieke Dienstverlening Op de Kaart. 
17

 Van Heeringen et al., 2008 / Dinoloket. 
18

 Dinoloket. 
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In het Holoceen hebben zich diverse stroomgordels gevormd, die zich gedurende het Holoceen re-
gelmatig verlegden. In de laaggelegen gebieden vond veengroei plaats. De rivieren sneden zich niet 
langer diep in, maar sedimenteerden zand en klei. De afzettingen die hierbij gevormd werden worden 
tot de Formatie van Echteld gerekend. Deze formatie wordt lithogenetisch ingedeeld in grofweg: 
stroomgordelafzettingen (bedding-, restgeul en oeverafzettingen), crevasse-afzettingen, komafzettin-
gen en dijkdoorbraakafzettingen. De stroomgordelafzettingen werden nabij de rivier zelf gevormd. Op 
grotere afstand van de rivier, een rustig afzettingsmilieu, werden komafzettingen gevormd, bestaande 
uit zwak tot matig siltige klei. In deze komgebieden heersten vaak drassige omstandigheden waarin, 
tijdens perioden van verminderde rivieractiviteit, veenvorming plaats vond. 
 
In het begin van het Neolithicum was de stroomgordel van Varik actief en deze stroomgordel liep 
vermoedelijk ten zuiden van het plangebied (zie figuur 5). Het beddingzand van deze stroomgordel 
wordt op 1,3 à 2,0 m +NAP (1,7 à 2,4 m –mv) verwacht. In een Dinoboring ter plaatse van deze 
stroomgordel19, ca. 300 m ten zuidoosten van het plangebied, is het beddingzand op 1,4 m +NAP (ca. 
2,3 m –mv) aangetroffen. Mogelijk zijn in het plangebied, op een vergelijkbare diepte, oeverafzettin-
gen van deze stroomgordel aanwezig. 
 
Nadat de stroomgordel van Varik buiten gebruik raakte, kwam het plangebied in een komgebied te 
liggen, waarin zware komklei afgezet werd, afgewisseld met veengroei. In een Dinoboring direct ten 
westen van het zuidelijk deel van het plangebied20 is een veenpakket van de Formatie van Nieuw-
koop aangetroffen, waarvan de top zich op 0,3 m –NAP bevindt. Hierboven bevindt zich (zwak siltige) 
klei, die vermoedelijk een pakket komklei betreft. De top hiervan ligt op 1,3 m +NAP (ca. 2,4 m –mv). 
 
In de Late-Bronstijd werd de Kromme Rijn – Oude Rijn de belangrijkste Rijntak, die afwaterde via het 
Maasestuarium bij Rotterdam. De stroomgordel van Opijnen, die aan het eind van de Late-Bronstijd 
ontstond en vermoedelijk door het noorden van het plangebied liep, volgde ook deze route. De 
stroomgordel was vermoedelijk tot aan het eind van de IJzertijd actief. In de eerder genoemde DINO-
boring ten westen van het zuidelijk deel van het plangebied is tussen 1,3 en 2,9 m +NAP (ca. 0,8 tot 
2,4 m –mv) een pakket zandige klei aangetroffen. Vermoedelijk betreffen dit oeverafzettingen van de 
Opijnen stroomgordel. In een DINO-boring direct ten westen van de uiterste noordpunt van het plan-
gebied21 is uiterst fijn zand op 2,1 m +NAP (ca. 1,6 m –mv) aangetroffen. Vermoedelijk betreft dit 
beddingzand van de Opijnen stroomgordel.   
 
Nadat de Opijnen stroomgordel buiten gebruik raakte, kwam het plangebied in een komgebied te 
liggen. Tijdens overstromingen is een pakket komklei afgezet. Op basis van de geraadpleegde DINO-
boringen is dit pakket ca. 50 cm dik. 
 
De Waal, die thans direct ten zuiden van Opijnen loopt, raakte vanaf het begin van de jaartelling ac-
tief. De huidige loop van deze rivier is echter slechts enkele honderden jaren oud. Op een kaart uit 
1599 (zie paragraaf 2.7) is te zien dat ten zuiden van Opijnen een brede uiterwaard aanwezig is en 
dat de rivier enkele kilometers ten zuiden van het plangebied liep. Vermoedelijk maakte het plange-
bied lange tijd onderdeel uit van het komgebied.  
 
Geomorfologie 
De geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) geeft de mate van reliëf en de vormen die in het 
landschap te onderscheiden zijn weer.  
 

                                                      
19

 DINO boornummer B39C0514. 
20

 DINO boornummer B39C0504. 
21

 DINO boornummer B39C0503. 
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Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een stroomrugglooiing (zie figuur 5). 
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)22 
Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-
leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied.  
 
Uitgaande van het AHN ligt het maaiveld in het plangebied op ca. 3,7 m +NAP (zie figuur 6). De 
stroomgordel van Opijnen is te herkennen als een relatief hoger gelegen zone (ca. 3,0 tot 3,5 m 
+NAP) ten opzichte van het komgebied ten noorden hiervan (ca. 2,5 tot 3,0 m +NAP). De zuidelijke 
begrenzing van deze stroomgordel is, deels als gevolg van egalisaties, niet duidelijk te herkennen op 
AHN-beelden. Het maaiveld in het plangebied is enkele decimeters opgehoogd, waardoor de begren-
zing van de stroomgordel niet duidelijk vast te stellen is.  
 
Bodemkunde 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het noorden van het plangebied gekarteerd als 
kalkhoudende poldervaaggronden in zware zavel en lichte klei (Rn95A), het zuiden als kalkhoudende 
ooivaaggronden in lichte zavel (Rd10A) en de uiterste zuidpunt als terp (zie figuur 7).  
 
De kalkhoudende poldervaaggronden van eenheid Rn95A betreffen relatief hooggelegen, jonge 
stroomruggronden. Deze vormen langgerekte stroken die meer dan een kilometer breed kunnen zijn. 
De bovengrond bestaat uit zware zavel en lichte klei en is tot 30 à 35 cm –mv homogeen. Hieronder 
komt grijze, gelaagde zavel of lichte klei voor, waaronder plaatselijk binnen 120 cm –mv lutumarm 
materiaal voorkomt. Het kalkgehalte varieert. Meestal is de bovengrond kalkarm, met kalkrijk materi-
aal vanaf 30 cm –mv.  
 
De kalkhoudende ooivaaggronden van eenheid Rd10A komen vaak voor als overslag- of oevergron-
den. Ten noorden van Opijnen liggen deze gronden langs oude, vrijwel dichtgeslibte rivierlopen. De 
bovenste 50 à 60 cm heeft een egaal bruine kleur door homogenisatie. De bouwvoor is meestal kalk-
arm en plaatselijk komt in de bouwvoor zand voor. Naar beneden toe neemt het lutumgehalte lang-
zaam af en dieper dan 80 cm –mv treedt een grijze verkleuring op.23   
 
De dorpskern van Opijnen is gekarteerd als terp. Het uiterste zuiden van het plangebied ligt binnen dit 
gebied. 
 
Boringen en/of sonderingen 
In het plangebied zijn in het kader van andere bodemonderzoeken (nog) geen boringen dan wel son-
deringen gezet waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor dit bureauonderzoek. 
 
Grondwatertrap 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) weergegeven.  
 

                                                      
22 

AHN. 
23

 Stichting voor Bodemkartering, 1973. 
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Tabel II geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier 
om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen.  
 
Tabel II.  Grondwatertrappenindeling

24
 

Grondwater-
trap 

I II' III' IV V' VI VII" VIII 

GHG (cm -mv) - <40 <40 >40 <40 40-80 >80 > 140 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 - 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI, VII en VIII) zijn zeer geschikt voor 
landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het 
plangebied bevindt zich binnen een gebied met grondwatertrap VI. Voor de eenheden met grondwa-
tertrap VI binnen de bodemkundige eenheden Rn95A en Rd10A gelden goede tot zeer goede teelt-
mogelijkheden.25  
 
2.6 Archeologische waarden 
 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-
logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE).26 In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn 
deze door bevoegden te raadplegen. 
 
De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 8. Tevens 
zijn in de figuur de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-
terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m 
weergegeven. Aangezien de gemeentelijke beleidskaart een hoger detailniveau heeft dan de landelij-
ke IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraad-
pleegd. 
 
Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Gelderland  
De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland27 geeft inzicht in de archeo-
logische, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden van de regio.  
 
Volgens de CHW-kaart van de provincie Gelderland heeft het uiterste noorden een hoge archeolo-
gische waarde en het overige deel een middelhoge archeologische waarde. Het gedeelte met een 
hoge archeologische waarde loopt gelijk aan de fossiele stroomgordel van Opijnen.  
 
Het uiterste zuiden valt binnen een zone met oude woongronden. Dit betreft de dorpskern van Opij-
nen.  
 

                                                      
24

 Locher & De Bakker, 1990. 
25

 Stichting voor Bodemkartering, 1973. 
26

 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
27

 Atlas van Gelderland. 
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Het plangebied valt binnen oude ontginningen op afwisselend nat-droge stroomruggen: Stroomrug-
ontginningen met gevarieerde structuur. Dit zijn de ontginningen die ontstonden op en rond de hoog-
ste delen van de stroomruggen, vlak na de oude ontginningen op oeverwallen en donken.  
 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied28 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumen-
ten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaam-
heid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld 
in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer 
hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.  
 
Het plangebied ligt niet binnen een AMK-terrein. Ca. 300 meter ten noorden van het plangebied be-
vindt zich een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (zie bijlage 2 en figuur 8). Dit betreft een 
terrein waarin resten van een omgracht huis uit de Late-Middeleeuwen aanwezig zijn.  
 
In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied29 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureau- en booronder-
zoeken, een proefsleuvenonderzoek en een archeologische begeleiding (zie bijlage 3 en figuur 8). 
 
Ca. 200 m ten zuidoosten van het plangebied is een bureau-/booronderzoek met hierop volgend een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn resten van een nederzetting uit de Romeinse tijd aan-
getroffen.30 Bij de overige onderzoeken in de omgeving van het plangebied zijn geen vindplaatsen 
aangetroffen.  
 
Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied31 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
zijn geen vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan diverse vondstmeldin-
gen geregistreerd van vondsten die gedaan zijn tijdens veldkarteringen (zie bijlage 4 en figuur 8). Het 
hierbij aangetroffen vondstmateriaal bestaat uit aardewerkfragmenten uit de Romeinse tijd en Late-
Middeleeuwen. 
 
2.7 Beschrijving van het historische gebruik 
 
In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-
vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20e eeuw een incompleet beeld van het historisch 
landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld.  
 
  

                                                      
28

 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
29

 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
30

 Den Otter, 2006 / Ter Wal, 2007. 
31

 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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Korte bewoningsgeschiedenis van de omgeving van het plangebied32 
 
In deze paragraaf wordt een bespreking van de bewoningsgeschiedenis van de streek gegeven. Een 
algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt weergegeven in bijlage 
5. 
 
Voor het Paleolithicum en Mesolithicum is weinig informatie bekend in het rivierengebied. In deze 
periode werden vooral hogere gronden (zoals dekzandruggen) gekozen voor tijdelijke kampementen. 
Mogelijk kunnen resten van menselijke activiteiten (vuursteenvindplaatsen) op de Formatie van 
Kreftenheye worden aangetroffen. In het Mesolithicum begon het klimaat te vernatten en waren men-
sen gedwongen zich op de hogere delen van het landschap te vestigen, zoals rivierduinen.  
 
Vanaf het Neolithicum ontstonden permanente nederzettingen, waarbij de hogere stroomruggen en 
oeverwallen de voorkeur hadden. De stroomgordels die in het de periode tot en met het Midden-
Neolithicum verland zijn (waaronder de direct ten zuiden van het plangebied lopende Varik stroom-
gordel) hebben tot op heden echter geen aanwijzingen voor bewoning opgeleverd. Wel zijn aanwij-
zingen voor bewoning aangetroffen op de Eigenblok stroomgordel, ca. 8 km ten noordwesten van het 
plangebied.  
 
Op de hierboven genoemde stroomgordel zijn enkele mogelijke grafheuvels uit de Bronstijd gevon-
den. In de voormalige gemeente Neerrijnen zijn verder geen vindplaatsen uit de Bronstijd bekend.  
 
In de IJzertijd woonden de boeren in lange houten huizen. Het rivierengebied vormde waarschijnlijk 
een overgangszone tussen het Zuid-Nederlandse tweeschepige huistype en het Noord-Nederlandse 
drieschepige huistype. Binnen de voormalige gemeente Neerijnen is geen bewoning bekend uit de 
Vroege- en Midden-IJzertijd. Op de stroomruggen van Bommel en Est, die in het midden van de IJ-
zertijd verlandden, zijn diverse vondsten uit vermoedelijk de Late-IJzertijd aangetroffen, hoewel deze 
ook uit de Vroeg-Romeinse tijd kunnen dateren. 
 
In de Romeinse tijd vormde de Rijn de noordgrens van het Romeinse rijk. De Waal werd veelvuldig 
gebruikt voor scheepsvaart. Bij Druten is een Romeins transportschip met lading opgegraven. Bewo-
ning concentreerde zich vooral op de stroomruggen die aan het eind van de prehistorie of het begin 
van de Romeinse tijd verland waren en deze stroomgordels en de oeverzones waren intensief be-
woond. Op enkele locaties wordt vermoed dat het om meer dan een landelijke nederzetting gaat en 
wordt de aanwezigheid van een villa en/of tempel vermoed (1,5 à 2,0 km ten noordwesten, noorden 
en noordoosten van het plangebied). Ca. 200 m ten zuidoosten van het plangebied is een nederzet-
tingsterrein en crematiegraf uit de Romeinse tijd aangetroffen.  
 
Aan het eind van de Romeinse tijd en begin van de Vroege-Middeleeuwen was sprake van een sterke 
terugname in bevolking. In het gebied rondom het plangebied zijn slechts weinig gegevens bekend uit 
deze periode. Aan het eind van de Vroege-Middeleeuwen (9e en 10e eeuw) werden diverse dorpen 
gesticht, vooral op de noordoever van de Waal. Opijnen is gesticht vóór 996 n. Chr. Er is geen duide-
lijk beeld bekend over de aard van de bewoning in het binnenland, evenals de vroege dorpskernen. 
 
In de 9e en 10e eeuw is begonnen met de ontginning van de woeste gronden en wordt de basis ge-
legd voor het huidige wegenpatroon in het rivierengebied. De handel concentreerde zich rond Wijk bij 
Duurstede (Dorestad) en Tiel. In het begin van de Late-Middeleeuwen na de bevolking steeds meer 
toe. De boeren namen steeds vaker de nattere komgebieden in gebruik als gras- en hooiland. Er 

                                                      
32

 Van Heeringen et al., 2008. 
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werden dijken aangelegd om overstromingen vanuit de Linge en Waal in te perken en in de loop van 
de 13e eeuw was de hele Tielerwaard bedijkt.  
 
Opijnen stond in de 10e – 13e eeuw samen met Neerijnen bekend onder de naam IJnen of Yne. in 
1265 werd gesproken van Nederrijnen cum Opijnen en in 1280 van Ynen et Opinen.33  
 
Historisch kaartmateriaal 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel III. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omge-
ving 

Kaart (maker onbekend)
34

  1599   onbekend  kaart niet geschikt voor uitspraken 
op perceelsniveau, de Waal had 
een zeer bochtig verloop en ten 
zuiden van Opijnen lag een brede 
uiterwaard 

Kaart van Tas
35

 1726   onbebouwd (?) plangebied ligt ten noorden van 
dorpskern van Opijnen, niet inge-
tekend, Slotstraat is al aanwezig, in 
het perceel ten zuiden van het 
plangebied bevindt zich bebouwing 

Kaart van landen in de ge-

meente van Opijnen
36

 

1810   onbebouwd  

Kadastrale minuut
37

 1811-1832 Gemeente 
Est en 
Opijnen, 
Gelderland, 
sectie C, 
blad 01 

1:2.500 bouwland  

Militaire topografische kaart
38 

(nettekening) 

1830-1850  1:50.000 bouwland en deels boom-
gaard 

 

Militaire topografische kaart 
(Bonnekaart) 

1872, 1883  1:50.000 bouwland plangebied ligt in agrarisch gebied 
ten noorden van dorpskern, Slot-
straat is halfverhard 

Militaire topografische kaart 
(Bonnekaart) 

1893, 
1899, 
1925, 1929 

 1:50.000 boomgaard en bouwland  

Topografische kaart 1962  1:25.000 boomgaard bebouwing direct ten zuiden 
plangebied, Slotstraat is halfver-
hard, steeds meer percelen met 
boomgaard 

Topografische kaart 1970  1:25.000 boomgaard ook boomgaard ten noorden, 
oosten en westen plangebied  

Topografische kaart 1978  1:25.000 boomgaard Slotstraat is verhard, percelen 
boomgaard nemen iets af 
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 Gelders Archief. 
34

 Van Winden, 2010. 
35 

Ibid. 
36 

Ibid. 
37 

Beeldbank Cultureelerfgoed 
38 

Kadaster Topotijdreis (bron voor deze kaart en de hierop volgende kaarten in deze tabel). 
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Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omge-
ving 

Topografische kaart 1988  1:25.000 boomgaard woningen ten westen plangebied 

Topografische kaart 1994, 1999  1:25.000 weiland met verspreide 
bomen 

 

Topografische kaart 2006  1:25.000 weiland  

Topografische kaart 2010  1:25.000 weiland met verspreide 
bomen 

 

Topografische kaart 2011, 2015  1:25.000 boomgaard  

 
Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal is het plangebied in ieder 
geval sinds het begin van de 19e en vermoedelijk sinds de 18e eeuw onbebouwd gebleven (zie figuur 
9). Gedurende het grootste deel van de 19e eeuw was het in gebruik als bouwland en aan het eind 
van die eeuw raakte het in gebruik als boomgaard.  
 
Rijks- en gemeentemonumenten binnen attentiegebied 
Het plangebied ligt niet binnen een 50 m attentiezone van zowel rijksmonumenten, gemeentelijke 
monumenten als een MIP monument. 
 
Bouwhistorische gegevens 
Het bouwdossier van de gemeente West Betuwe is niet geraadpleegd omdat het plangebied volgens 
het historisch kaartmateriaal de laatste 200 jaar onbebouwd is geweest. 
 
Tweede Wereldoorlog  
Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed valt het plangebied niet binnen een zone met verwachting op 
resten uit de Tweede Wereldoorlog.39  
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het onderzoeksgebied voor een vooronderzoek conventione-
le explosieven.40 Hieruit komt de volgende informatie voor de omgeving van het plangebied naar vo-
ren.  
 
Op 10 mei 1940 vielen Duitse eenheden Nederland binnen. Op deze dag stortte een Duitse Bf109 
jager neer bij Opijnen in de Waal. De exacte locatie hiervan is onbekend. Na de Duitse inval vonden 
regelmatig geallieerde bombardementen plaats en vooral vanaf 1943 werden de bombardementen 
steeds groter en zwaarder, waarbij vooral vliegvelden, havens en industriegebieden werden aange-
vallen. In de directe omgeving van Opijnen zijn uit deze periode geen gegevens over bombardemen-
ten bekend.  
 
In september 1944 vond Operation Market Garden plaats, waarmee de bruggen tussen Eindhoven en 
Arnhem door de geallieerden bezet moesten worden. Dit plan mislukte, waarna maandenlange zware 
grondgevechten, luchtbeschietingen en bombardementen plaatsvonden in Zuid-Nederland. In de 
laatste maanden van 1944 vormde de Waal tussen Heesselt en Tiel een vastgelopen front, net Duitse 
troepen op de noordelijke en de geallieerde troepen op de zuidelijke oever. Het gebied tussen Haaf-
ten en Tiel werd door de geallieerden regelmatig beschoten, waarbij veel schade ontstond, onder 
andere aan de Waalbankdijk. Nabij het plangebied raakten de panden aan de Zandstraat 4 en Slot-
straat 2 beschadigd door onbekende oorzaak en het pand aan de Zandstraat 14 (lagere school) door 
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 IKME. 
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 Van Wiggen, 2017. 
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inslag van een V1. Op 28 januari 1945 is een V1 neergestort aan de Zandstraat 28, waarbij het toen-
malige gemeentehuis aan de Repensestraat 1 zwaar beschadigd raakte. Op 5 mei 1945, met de al-
gehele Duitse capitulatie, was ook Opijnen bevrijd.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog is begonnen met het opruimen van de conventionele explosieven. De 
burgemeester van Est en Opijnen gaf in september 1945 aan dat geen munitieopslagplaatsen binnen 
de gemeente aanwezig zijn en de Mijnopruimingsdienst heeft in oktober 1946 aangegeven dat geen 
mijnen, granaten of andere explosieven meer in de gemeente Est en Opijnen aanwezig zijn.  
 
Tijdens luchtfoto-analyse zijn in de omgeving van Opijnen kraters veroorzaakt door afwerpmunitie (ca. 
150 m ten zuidwesten van het plangebied), evenals militaire werken als mangaten, loopgraven en 
stellingen waargenomen (ca. 350 m ten zuidoosten van het plangebied). Circa 350 m ten zuidoosten 
van het plangebied bevond zich langs de Waal een reeks mitrailleurstellingen.  
 
Het plangebied bevindt zich in een zone die op basis van het vooronderzoek onverdacht is voor het 
voorkomen van explosieven. Losse vondsten zoals resten van explosieven of kogels kunnen echter 
niet uitgesloten worden. 
 
2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van de gegevens uit het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld: 
 
Tabel IV.  Gespecificeerde archeologische verwachting 
 

Archeologische perio-
de 

Gespecificeerde verwach-
ting/Complextype 

Te verwachten resten en/of sporen  Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum Laag / losse vondsten Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

In de top van de Formatie van Kreften-
heye (vanaf 7 m –mv) 

Mesolithicum Laag / losse vondsten Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

In de top van de Formatie van Kreften-
heye (vanaf 7 m –mv) 

Neolithicum Middelhoog / akkerlaag en/of 
nederzettingssporen, grafvel-
den, rituele plaatsen 

Kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen en vuurstenen gebruiksvoorwer-
pen, houtskool en gebruiksvoorwerpen 

In de oeverafzettingen van de Varik 
stroomgordel, ca. 2 m -mv 

Bronstijd Middelhoog / akkerlaag en/of 
nederzettingssporen, grafvel-
den, rituele plaatsen 

Kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen en vuurstenen gebruiksvoorwer-
pen, metaalresten, houtskool, botresten 
en gebruiksvoorwerpen 

In de oeverafzettingen van de Varik 
stroomgordel, ca. 2 m -mv 

IJzertijd Middelhoog / akkerlaag en/of 
nederzettingssporen, grafvel-
den, rituele plaatsen 

Kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, metaalresten, glasresten, houts-
kool, botresten en gebruiksvoorwerpen 

In de oeverafzettingen van de Opijnen 
stroomgordel, vanaf 0,5 à 1 m -mv 

Romeinse tijd Hoog / akkerlaag en/of neder-
zettingssporen, grafvelden, 
rituele plaatsen 

Kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, metaalresten, glasresten, houts-
kool, botresten en gebruiksvoorwerpen 

In de oeverafzettingen van de Opijnen 
stroomgordel, vanaf 0,5 à 1 m -mv 

Vroege-Middeleeuwen – 
Nieuwe Tijd 

Laag / bewoningssporen van 
een (boeren)erf 

Kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

Vanaf het maaiveld 

 
De oudst mogelijke resten die kunnen voorkomen betreffen resten uit het Paleolithicum en Mesolithi-
cum. Deze kunnen theoretisch voorkomen in de top van de Formatie van Kreftenheye, dieper dan 7 
m –mv. Dit betreffen echter overwegend losse vondsten van bijvoorbeeld jachtgereedschap. Over het 
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algemeen hadden de hogere gronden zoals dekzandkoppen of rivierduinen de voorkeur voor bewo-
ning.  
 
In het Neolithicum was de Varik stroomgordel actief, die direct ten zuiden van het plangebied liep. In 
de top van deze stroomgordel kunnen bewoningsresten voorkomen uit het Neolithicum en/of de 
Bronstijd, hoewel dergelijke resten tot nu toe nog niet bekend zijn in relatie tot deze stroomgordel. 
Eventuele resten worden verwacht in de vorm van een archeologische laag, een vermenging van 
onder meer kleine fragmenten aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. Orga-
nische resten en metaal zullen door de natte en zuurstofloze condities over het algemeen goed zijn 
geconserveerd.41 Ze zijn bovendien afgedekt door recentere kleiafzettingen en buiten het bereik van 
moderne landbouwactiviteiten gebleven. Resten uit deze perioden worden op ca. 2 m –mv verwacht. 
 
In de Bronstijd en IJzertijd was de Opijnen stroomgordel actief. In de oeverafzettingen van deze 
stroomgordel kunnen archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd verwacht worden. Op 
basis van vondsten in de directe omgeving van het plangebied geldt vooral een hoge verwachting 
voor resten uit de Romeinse tijd. Archeologische resten worden dieper dan 50 cm –mv verwacht, in 
de vorm van een archeologische laag (zie hierboven).  
 
Nadat de Waal actief raakte, lag het plangebied vermoedelijk in het komgebied van deze rivier. Ver-
moedelijk was het plangebied minder interessant voor bewoning vergeleken met de oeverzone van 
de Waal, ten zuiden van het plangebied. Aan het eind van de Vroege-Middeleeuwen is Opijnen ge-
sticht op deze oever, maar het plangebied lag ten noorden van de dorpskern hiervan. Op historisch 
kaartmateriaal vanaf de 18e eeuw was het plangebied onbebouwd. Op basis van deze gegevens geldt 
een lage verwachting voor resten uit de periode Vroege-Middeleeuwen – Nieuwe tijd.  
 
Bodemverstoring 
Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventue-
le aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vind-
plaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ be-
waard zijn gebleven.  
 
Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als boomgaard. Door rooiwerkzaamheden kun-
nen eventueel aanwezige archeologische waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk 
verloren zijn gegaan. 
 
2.9 Conclusie bureauonderzoek 
 
Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-
logische verwachting voor het plangebied is. In het plangebied kunnen vanaf ca. 50 cm –mv archeo-
logische resten verwacht worden uit de IJzertijd of Romeinse tijd, in de oeverafzettingen van de Opij-
nen stroomgordel. Op een dieper niveau, op ca. 200 cm –mv, kunnen bovendien resten uit het Neoli-
thicum of de Bronstijd voorkomen in de oeverafzettingen van de Varik stroomgordel. Daarom is bin-
nen het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk om deze te toetsen. Het vervolgonderzoek kan het 
beste worden uitgevoerd in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek gecombineerd verken-
nend en karterend booronderzoek.  
 
 
  

                                                      
41 

Kars & Smit, 2003. 
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3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  
 
Het inventariserend veldonderzoek, (IVO-overig, verkennende fase direct gecombineerd met de kar-
terende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting aan te vullen en te toetsen. Het veldonderzoek heeft tot doel antwoorden te vinden op 
wat de bodemopbouw is binnen het plangebied,  er archeologische vondsten en/of sporen en/of lagen 
aanwezig zijn, in welke mate de resultaten overeen stemmen met de verwachtingen en indien er bin-
nen het plangebied een vindplaats aanwezig is en wat zijn dan de gevolgen voor de voorgenomen 
bodemingrepen voor de vindplaats. 
 
3.2 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een gecombineerd verkennend en 
karterend booronderzoek, onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (4.0, 07-06-2016) en 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), specificatie VS03. Voor het 
inventariserend veldonderzoek is op 6 februari 2019 door drs. J. Holl (senior KNA-prospector) een 
Plan van aanpak (PvA) opgesteld.42 Het gehele plangebied was vrij toegankelijk. 
 
De boringen zijn verspreid binnen het plangebied gezet. In totaal zijn er met behulp van een edel-
manboor (diameter 7 cm) en guts (diameter 3 cm) 6 boringen tot maximaal 4 m -mv gezet (Figuur 10). 
De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode be-
schreven.43 De exacte locatie van de boringen (x- en y-waarden) is vastgelegd met behulp van GPS. 
Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  
 
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een 
gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuur-
lagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld bodemkun-
dig beschreven en door middel van versnijden/verbrokkelen onderzocht op archeologisch indicatoren, 
zoals fragmenten aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc. 
 
3.3 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 8 
weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als volgt worden beschreven 
(zie figuur 11 voor een dwarsprofiel). 
 
Het onderste pakket betreft een pakket sterk kleiig rietveen dat alleen boring 3 is aangeboord, op 385 
cm –mv. Hierboven bevindt zich in de boringen 3 t/m 6 een pakket sterk tot uiterst siltige, lichtgrijze tot 
grijze klei met zand- en detrituslagen. Dit betreft een pakket restgeulafzettingen. De top hiervan be-
vindt zich op 170 à 200 cm –mv. In de boringen 1 en 2 is onderin het profiel, op 200 à 225 cm –mv 
matig grof, lichtgrijs zand aangetroffen, met hierboven matig fijn, lichtgrijs zand met kleilagen. Dit is 
een pakket beddingafzettingen. In boring 3 is dit pakket ook aangetroffen en bevindt het zich boven 
de restgeulafzettingen. De top hiervan ligt op 150 à 180 cm –mv.  
 

                                                      
42

 Holl, 2019. 
43 

Bosch, 2005.  
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Hierboven bevindt zich sterk siltige tot zandige, overwegend lichtgrijze klei, vaak met zandlagen. Dit is 
een pakket oeverafzettingen. Binnen deze afzettingen is in de meeste boringen sprake van een fining 
upwards sequentie, waarbij het sediment naar boven toe steeds fijner en minder zandig wordt, wat 
kenmerkend is voor oeverafzettingen. Naarmate de oever hoger opslibt wordt steeds fijner materiaal 
afgezet. De top van deze afzettingen bevindt zich op 85 à 100 cm –mv. In boring 1 is het pakket on-
dieper dan 160 cm –mv matig siltig. In de boringen 1, 2, 3, 5 en 6 is bovenin deze afzettingen een 
zwak humeus niveau ontwikkeld.  
 
Hierboven is in alle boringen een pakket, zwak tot sterk zandige, lichtbruine klei aanwezig die naar 
onderen toe scherp overgaat in de onderliggende afzettingen. Dit betreffen eveneens oeverafzettin-
gen. Gezien de duidelijk andere lithologische eigenschappen lijkt hier sprake van een andere stroom-
gordel dan de onderliggende afzettingen. Binnen dit pakket zijn geen humeuze lagen aangetroffen. 
De top van dit pakket bevindt zich op 20 à 50 cm –mv.  
 
De bovenste 20 à 50 cm bestaat uit sterk zandige, matig humeuze klei met enkele fragmenten recent 
puin. Dit betreft de recent omgewerkte bouwvoor.  
 
Het is op basis van het booronderzoek niet geheel zeker of de bedding- en geulafzettingen behoren 
tot de Opijnen stroomgordel (die in het noorden van het plangebied verwacht werd) of de Varik 
stroomgordel (die ten zuiden van het plangebied verwacht werd). Op basis van de diepteligging wordt 
vermoede dat de restgeulafzettingen gevormd zijn door de Varik stroomgordel, deze zou in dat geval 
een iets noordelijkere ligging hebben dan op basis van de meandergordelkaart44 verwacht werd. De 
beddingafzettingen in het noorden behoren, gezien de ligging deels boven de restgeulafzettingen, tot 
een recentere stroomgordel, waarschijnlijk de Opijnen stroomgordel. De oeverafzettingen liggen bo-
ven de beddingafzettingen en zouden dan ook tot de Opijnen stroomgordel moeten behoren.  
 
Het vegetatieniveau op 85 à 100 cm –mv is ontstaan nadat de oevers hoog genoeg lagen om niet 
meer regelmatig te overstromen. In deze periode kon bodemvorming optreden, waarbij een humeus 
niveau ontstond. Indien deze afzettingen daadwerkelijk afkomstig zijn van de Opijnen stroomgordel, is 
dit in de IJzertijd en/of Romeinse tijd gebeurd. Het oeverpakket dat boven 85 à 100 cm –mv aanwezig 
is mogelijk afgezet vanuit de Waal. De oorspronkelijk top van de oeverafzettingen is opgenomen in 
het verstoorde pakket.   
 
Archeologische indicatoren 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Er is wel een humeus niveau 
aangetroffen in de oeverafzettingen, maar hierin zijn geen aanwijzingen van betreding of andere an-
tropogene invloeden waargenomen.  
 
3.4 Conclusie veldonderzoek 
 
Tijdens het veldonderzoek zijn geulafzettingen van vermoedelijk de Varik stroomgordel op ca. 2 m –
mv aangetroffen. Deze worden deels oversneden door beddingafzettingen van vermoedelijk de Opij-
nen stroomgordel. Hierboven bevinden zich oeverafzettingen van dezelfde stroomgordel. In de top 
van de oever heeft zich een vegetatieniveau ontwikkeld. Ondieper dan 85 à 100 cm –mv is een pak-
ket oeverafzettingen aanwezig dat mogelijk afkomstig is van de Waal. Hierin is geen vegetatieniveau 
aanwezig en de top is niet meer intact. De bovenste 20 à 50 cm bestaat uit een recente bouwvoor.  
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 Cohen et al., 2012. 
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4 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied 
zouden kunnen bevinden. In de top van de oeverafzettingen van de Varik stroomgordel werden res-
ten uit het Neolithicum en/of de Bronstijd verwacht (ca. 2 m –mv) en in de oeverafzettingen van de 
Opijnen stroomgordel werden resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd verwacht (ca. 50 cm –mv). Voor 
de periode Vroege-Middeleeuwen – Nieuwe tijd gold een lage verwachting.  
 
Tijdens het booronderzoek zijn vanaf ca. 2 m –mv restgeulafzettingen aangetroffen. De restgeulafzet-
tingen bestaan uit sterk tot uiterst siltige klei met zand- en detrituslagen. Deze behoren vermoedelijk 
tot de Varik stroomgordel, die in dat geval een meer noordelijke ligging zou moeten hebben dan ver-
wacht. In het noorden van het plangebied is dieper dan 150 cm –mv matig fijn tot matig grof bedding-
zand aangetroffen, waarschijnlijk van de Opijnen stroomgordel. Hierboven bevindt zich een pakket 
oeverafzettingen (matig fijn zand met kleilagen, naar boven toe overgaand in zandige klei en/of sterk 
siltige klei). Dit is een pakket oeverafzettingen die waarschijnlijk ook vanuit de Opijnen stroomgordel 
zijn afgezet. In de top van de oeverafzettingen is een zwak humeus vegetatieniveau ontwikkeld. De 
top van deze afzettingen bevindt zich op 85 à 100 cm –mv.  
 
Boven deze diepte is een pakket zandige klei aanwezig, die eveneens een pakket oeverafzettingen 
betreft. Gezien de duidelijk andere lithologische eigenschappen zijn deze waarschijnlijk afkomstig van 
een andere stroomgordel. Vermoedelijk zijn deze afzettingen vanuit de Waal afgezet. In deze afzet-
tingen zijn geen humeuze lagen aangetroffen en de top is niet meer intact.  
 
De bovenste 20 à 50 cm bestaat uit een recente bouwvoor.  
 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Er is wel een humeus niveau 
aangetroffen in de oeverafzettingen, maar hierin zijn geen aanwijzingen van betreding of andere an-
tropogene invloeden waargenomen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat archeologische 
waarden niet meer in situ worden verwacht. 
 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plan-
gebied vrij te geven.  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed45, de gemeente West Betuwe of de provin-
cie Gelderland).  
 
 
  

                                                      
45

 Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456. 



 

Rapport 8962.002 versie 2  Pagina 17 van 19 

LITERATUUR 
 
Bosch, J.H.A., 2005: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, Versie 5.2. Utrecht (TNO-

rapport, NITG 05-043-A). 
 
Cohen, K.M., E. Stouthamer, W.Z. Hoek, H.J.A. Berendsen, en H.F.J. Kempen, 2009: Zand in banen. 

Zanddieptekaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Over-
ijssel. Arnhem: Provincie Gelderland. 

 
Cohen, K.M., E. Stouthamer, H.J. Pierik en A.H. Geurts, 2012: Digitaal Basisbestand Paleogeografie 

van de Rijn-Maas Delta. Universiteit Utrecht. 
 
Dautzenberg, S., 2001: Aanvullende  Archeologische Inventarisatie ’t Zandpad kern Opijnen .Tilburg 

(Bilanrapport 2001/8). 
 
Diepeveen-Jansen, M., A.M.I. van Waveren & K. Klerks, 2006: Natuur- en boscompensatie verbre-

ding A2; Een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen en een veldverken-
ning. Amersfoort (Vestigia Rapportnummer V300). 

 
Heeringen, R.M. van, C. Sueur & R. Schrijvers, 2008: Archeologische waarden- en beleidskaart voor 

het grondgebied van de gemeente Neerijnen; Een aanzet tot het ontwikkelen van ruimtelijk ar-
cheologiebeleid. Amersfoort (Vestigia Rapportnummer V480). 

 
Holl, J., 2019: Plan van aanpak booronderzoek; Slotstraat te Opijnen. Zwolle (Econsultancy project-

nummer 8962.002). 
 
Kars, H. & A. Smit (red.), 2003: Handleiding Fysiek Behoud Archeologisch Erfgoed. Degradatie-

mechanismen in sporen en materialen. Monitoring van de conditie van het bodemarchief. Am-
sterdam (Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 1). 

 
Locher, W.P. & H. de Bakker, 1990: Bodemkunde van Nederland. Deel 1: Algemene bodemkunde. 

Malmberg, Den Bosch. 
 
Otter, Y den, 2006: Plangebied Zandstraat Opijnen, gemeente Nederrijn; Inventariserend archeolo-

gisch veldonderzoek, Karterende fase. Deventer (BAAC rapport 06.009). 
 
Rijks Geologische Dienst, 1982: Geologische kaart van Nederland 1:50.000, kaartblad 39 West Tiel. 

Haarlem.  
 
Stichting voor Bodemkartering, 1973: Bodemkaart van Nederland Schaal 1:50.000; Toelichting bij de 

kaartbladen 39 West Rhenen en 39 Oost Rhenen. Wageningen. 
 
TNO, 2013: Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe Ondergrond, versie 2013.   
 
Vossen, I., 2010: Planstudie herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden; Archeologisch onderzoek. Al-

mere (Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/41). 
 
Wageningen Environmental Research, 2017: Geomorfologische Kaart van Nederland (2017), schaal 

1:50.000. 
 



 

Rapport 8962.002 versie 2  Pagina 18 van 19 

Wal, A. ter, 2007: Opijnen, Oude Zandstraat; Inventariserend Veldonderzoek door middel van proef-
sleuven. Deventer (BAAC rapport 06.291). 

 
Wiggen, B. van, 2017: Vooronderzoek Conventionele Explosieven Dijkverbetering Tiel-Waardenburg, 

Gemeenten Tiel en Neerijnen. Utrecht (Bombs Away kenmerk 15P108). 
 
Winden, A. van, 2010: Planstudie herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden; Ruimtelijk Kwaliteitska-

der. Nijmegen. 
 
  



 

Rapport 8962.002 versie 2  Pagina 19 van 19 

BRONNEN 
 
AHN; internetsite, februari 2019. 
http://www.ahn.nl 
 
Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort, 
februari 2019. 
https://archis.cultureelerfgoed.nl 
 
Atlas van Gelderland, internetsite, februari 2019. 
http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/AtlasGelderland 
 
Bodemloket, internetsite, februari 2019. 
http://www.bodemloket.nl 
 
Beeldbank Cultureelerfgoed; internetsite, februari 2019 
http://www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 
 
Dinoloket; internetsite, februari 2019. 
http://www.dinoloket.nl/ 
 
Gelders Archief; internetsite, februari 2019. 
https://www.geldersarchief.nl/ 
 
Indicatieve kaart Militair Erfgoed; internetsite, februari 2019. 
http://www.ikme.nl/ 
 
Kadaster Topotijdreis; internetsite, februari 2019. 
http://www.topotijdreis.nl/ 
 
Portaal voor ruimtelijke plannen; internetsite, februari 2019. 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/ 
 
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK); internetsite, februari 2019. 
https://pdokviewer.pdok.nl 
 
SIKB; internetsite, februari 2019. 
http://www.sikb.nl 
 
 
  



 

Rapport 8962.002 versie 2   

Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart46 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart47 
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Wageningen Environmental Research, 2017. 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), 
met verwachte ligging stroomgordels 48 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart49 
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Publieke Dienstverlening Op de Kaart. 
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Figuur 8. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied50 
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Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de historische kaarten 
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Figuur 10. Boorpuntenkaart 
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Figuur 11. Dwarsprofiel (noord-zuid) op basis van het booronderzoek 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). 
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005). 
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Bijlage 2 AMK-terreinen 
AMK 
nr. 

Situering t.o.v. 
plangebied 

Datering Waarde en omschrijving 

3715 300 meter ten 
noorden 

Middeleeuwen 
laat 

Toponiem: Slotstraat 
Complex: Kasteel 
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde 
Terrein met resten van een omgracht huis. Over status, ouderdom en kwaliteit van het kasteel 
zijn geen gegevens aanwezig, omgrachting is nog zichtbaar.  
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Bijlage 3 Onderzoeksmeldingen 
Zaaknummer 
(OM-
nummer) 

Situering 
t.o.v. plange-
bied 

Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

2118047100 
(17154) 

200 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Zandstraat Opijnen 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 4-5-2006 
Resultaat:  
Oeverafzettingen met hierin oude woongrond, intacte bodem en archeologische indicatoren (baksteen, 
prehistorisch en middeleeuws aardewerk) aangetroffen. Indicatoren concentreren zich vooral in het westelijk 
deel. In één boring is beddingzand op 110 cm –mv aangetroffen. Alleen de bovenste cm is door verploegen 
verstoord. In situ behoud en indien niet mogelijk proefsleuvenonderzoek geadviseerd.51  

2132092100 
(19175) 

200 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Oude Zandstraat Opijnen 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 4-10-2006  
Resultaat:  
Vervolg op 2118047100, sporen en vondsten van een nederzetting uit de Romeinse tijd aangetroffen. De 
sporen bestaan vooral uit greppels en paalgaten. Vermoedelijk gaat het om de kern van een nederzetting, 
gezien de hoge vondstdichtheid. Ook is een kuil met crematieresten aangetroffen. Op basis van het 
vondstmateriaal was de nederzetting vóór 70 n. Chr. in gebruik en bleef in gebruik tot in ieder geval de 2e 
eeuw n. Chr. Vermoedelijk loopt de vindplaats door in zuidwestelijke en noordwestelijke richting.52 

2080966100 
(11255) 

300 meter ten 
westen 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: ’t Zandpad Opijnen 
Uitvoerder: BILAN 
Datum: 1-5-2001  
Resultaat:  
Humeuze bovenlaag van 50-80 cm met hierin resten houtskool, kolenslik en aardewerk uit Nieuwe Tijd 
(opgebracht bij bemesting). Hieronder bevindt zich zand, zavel en lichte klei, vaak met aflopend profiel, 
kenmerkend voor oeverafzettingen. Geen indicatoren of humeuze lagen aangetroffen. Hierbij is opgemerkt 
dat in jonge, kalkrijke, klei- of zavelbodems vegetatieniveaus meestal zeer moeilijk herkenbaar zijn omdat 
organische resten door de zeer lage zuurtegraad sneller verteren zonder duidelijke sporen na te laten. 
Archeologische begeleiding geadviseerd.53  

2199453100 
(28853) 

300 meter ten 
zuiden 

Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: de Waal 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 22-5-2008  
Resultaat: onbekend in Archis 

2262081100 
(37599) 

350 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: bureau-/booronderzoek 
Toponiem: Heesseltsche Uiterwaarden 
Uitvoerder: Oranjewoud BV 
Datum: 2-11-2009  
Resultaat:  
Lage verwachting op basis van bureauonderzoek op basis van voorkomen van vrij recente zandige en 
zavelige afzettingen van de Waal en vermoede erosie van oudere stroomgordels. Tijdens booronderzoek 
zijn uiterwaardafzettingen aangetroffen, rustend op beddingzand van de Waal. Enkele strangen met kleiige 
opvulling zijn gekarteerd, resten van oudere stroomgordels zijn niet aangetroffen. Op grond van het booron-
derzoek geldt voor het gehele plangebied een lage verwachting voor intacte vindplaatsen. Wel kunnen nog 
vondsten in verspoelde context voorkomen, enerzijds verband houdend met vindplaatsen op geërodeerde 
stroomgordels en anderzijds met de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse fort op de zuidoever van de 
Waal bij Rossum. Ook kunnen in de strangen scheepswrakken, afvaldepots of deposities worden aangetrof-
fen. Archeologische begeleiding geadviseerd voor de zone nabij het Romeinse fort en de zones waar de 
graafwerkzaamheden overlappen met de oude strangen.54  

4039668100 350 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: archeologische begeleiding 
Toponiem: Heesseltsche Uiterwaarden 
Uitvoerder: Vestigia BV 
Datum: 23-3-2017 
Resultaat: onbekend in Archis, geen vindplaatsen geregistreerd gerelateerd aan dit onderzoek 

4561145100 400 meter ten 
zuiden 

Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Rijntakken (Boven-Rijn, Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Maas-Waalkanaal, Am-
sterdam-Rijnkanaal) 
Uitvoerder: Antea Group Archeologie 
Datum: 21-8-2017  

                                                      
51

 Den Otter, 2006. 
52

 Ter Wal, 2007. 
53

 Dautzenberg, 2001. 
54

 Vossen, 2010. 
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Resultaat:  
Grootschalig bureauonderzoek, bij Opijnen overwegend lage trefkans archeologie op land (in de bodem, al 
dan niet licht tot matig verstoord) en trefkans op aquatische archeologie (in het rivierzand, typisch tussen 1 
en 6 m –mv). Enkele delen middelhoge trefkans archeologie in water (in de waterbodem, al dan niet licht tot 
matig verspoeld of beperkt verstoord).  

2106115100 
(15477) 

450 meter ten 
westen 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Repensestraat Opijnen 
Uitvoerder: Vestigia BV 
Datum: 23-1-2006  
Resultaat:  
Het plangebied ligt voor een groot deel op een oeverwal, waarvan de afzettingen op 120 à 200 cm –mv 
aanwezig zijn. Tevens is een verlande restgeul in de ondergrond aangetroffen. Veel houtskool in bovenste 
80 cm aangetroffen, waarschijnlijk afkomstig van verbrande fruitbomen, primaire indicatoren ontbreken. 

Geen nader onderzoek geadviseerd.
55

 

 
 

  

                                                      
55

 Diepeveen-Jansen et al. 2006.  
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Bijlage 4 Vondstmeldingen 
Zaaknummer 
(Waarnemingsnr.) 

Locatie t.o.v. plangebied Omschrijving 

3068989100 (2202) 200 meter ten westen Romeinse tijd : 
- 2 fragmenten gedraaid gladwandig aardewerk 
 
Late-Middeleeuwen : 
- 6 fragmenten geglazuurd steengoed 
- 2 fragmenten geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 
 
gevonden tijdens veldkartering 

2822650100 (22826) 250 meter ten noordwesten Romeinse tijd : 
- 1 fragment gedraaid dikwandig aardewerk 
- 1 fragment gedraaid ruwwandig aardewerk 
 
gevonden tijdens veldkartering 

2697206100 (2171) 250 meter ten noordwesten Romeinse tijd : 
- 1 fragment gedraaid, geverfd aardewerk (techniek b: zwart op wit)  
- 1 fragment gedraaid, ruwwandig aardewerk 
- 2 fragmenten gedraaid, gladwandig aardewerk 
 
Late-Middeleeuwen : 
- 2 fragmenten kogelpot (laatmiddeleeuws, hard baksel) 
- 4 fragmenten proto-steengoed 
- 3 fragmenten geglazuurd steengoed 
- 4 fragmenten geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 
 
Onbekend : 
- 1 fragment ondetermineerbaar aardewerk 
 
gevonden tijdens veldkartering  

2697214100 (2172) 300 meter ten westen Romeinse tijd : 
- 1 fragment ruwwandige (kook)pot – Stuart 201 
- 1 fragment gedraaid, geverfd aardewerk 
- 4 fragmenten gedraaid, ruwwandig aardewerk 
 
Late-Middeleeuwen : 
- 3 fragmenten geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 
- 4 fragmenten Paffrath aardewerk 
- 1 fragment Andenne aardewerk 
 
Onbekend : 
- 3 fragmenten ondetermineerbaar aardewerk 
 
gevonden tijdens veldkartering 

2697199100 (2169) 300 meter ten noorden Late-Middeleeuwen : 
- 4 fragmenten grijsbakkend gedraaid aardewerk 
- 3 fragmenten geglazuurd steengoed 
 
gevonden tijdens veldkartering 

2820058100 (22396) 300 meter ten noordoosten Romeinse tijd : 
- 2 fragmenten gedraaid, ruwwandig aardewerk 
 
gevonden tijdens veldkartering 

2697190100 (2168) 300 meter ten oosten Late-Middeleeuwen : 
- 2 fragmenten geglazuurd steengoed 
- 1 fragment Proto-steengoed 
- 1 fragment grijsbakkend gedraaid aardewerk 
- 2 fragmenten geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 
 
gevonden tijdens veldkartering 

3065131100 (2170) 350 meter ten noordwesten Romeinse tijd : 
- 1 fragment gedraaid, gladwandig aardewerk 
 
Late-Middeleeuwen : 
- 3 fragmenten geglazuurd steengoed 
- 4 fragmenten geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 
- 1 fragment Andenne aardewerk 
 
gevonden tijdens veldkartering  
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Bijlage 5 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschie-
denis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-
Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, 
wilde zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fau-
na (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-
bonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de 
stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe 
droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wis-
selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de ri-
vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-
numenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
 
Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
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wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het 
gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, 
vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij 
ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-
mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handels-
contacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder 
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting 
van de grensverdediging langs de Rijn. 
 
Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege-Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. 
Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was 
ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 
en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-
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meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-
bende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele peri-
ode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
Vanaf de 10e – 11e eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-
zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-
delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industri-
ele revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-
ste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. 
In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19e tot het begin van de 
20e eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 
meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20e eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 6 AMZ-cyclus 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-
ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-
den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 
Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. 
Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch 
onderzoek afgesloten. Ook kan de bevoegde overheid besluiten dat een vindplaats van zo groot be-
lang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeolo-
gische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is 
een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennen-
de fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van 
invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke 
zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-
rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-
tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan de bevoegde overheid beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-
gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 
een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
Variant archeologische begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot proefsleuven variant archeologische 
begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk 
aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-
zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot 
nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
De derde fase: Opgraven  
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan de bevoegde overheid besluiten over te gaan tot een opgraving. Het doel hiervan is 
volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen 
om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 
 
Variant archeologische begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot een opgraving variant archeologische 
begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk 
aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-
zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot 
nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 

 
Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 

▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Besluit 
(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

▼ 
Verkennend veldonderzoek   
Door middel van:                 

- terreininspectie            - 
booronderzoek**            

                         
▼ 

▼ 
►**** Karterend veldonderzoek 

Door middel van: 
- oppervlaktekartering 
- booronderzoek** 
- proefsleuven*** 

    ▼***** 
Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 
▼ 

Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 
    ▼****** 

Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 
(variant begeleiding) 

▼ 
Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 
        ▼ 

Opgraven***           
Verwijderen van de 
archeologische 
resten door archeo-
logen 
(variant begeleiding)   

     ▼ 
Beschermen 
Bescherming van de 
archeologie door                         
planaanpassing  
 

 

 
 
 
 

► 
 
 
 
 
 

► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► 
 
 
 
 
 
  

► 

 
 
 

 
Vergunningverlening indien geen onderzoek nood-
zakelijk wordt geacht. 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 
archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor 
functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). 
Ook kan besloten worden over te gaan op het 
begeleiden van de graafwerkzaamheden door 
archeologen.*** 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 
archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor 
functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). 
Ook kan besloten worden over te gaan op het 
begeleiden van de graafwerkzaamheden door 
archeologen.*** 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 
archeologie, wel archeologische waarden aanwe-
zig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op 
grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven 
voor functie (eventueel met bouwkundige voor-
waarden). 

*    Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**   Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 
****  Na een verkennend booronderzoek kan de bevoegde overheid besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 
     moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is 
     mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 
****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een 
     IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd 
     PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 
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Bijlage 7 Planontwerp 
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Bijlage 8 Boorprofielen 
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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
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Opijnen - Slotstraat van de gemeente West Betuwe.

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1960.OPISlotstraat-ONT1met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3  aanbouw / uitbouw

een aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw, bestaande uit één bouwlaag -gemeten vanaf het peil-, dat 

bouwkundig ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in functioneel opzicht deel uitmaakt van het 

hoofdgebouw.

1.4  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6  aan huis verbonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, kunstzinnig 

of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in een woonruimte wordt uitgeoefend, inclusief 

ondergeschikte productiegebonden detailhandel.

1.7  aan huis verbonden bedrijf

een bedrijf dat in een (gedeelte van) een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen 

van producten en/of het leveren van diensten, door de gebruik(st)er van de woning, en dat niet 

krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is. 

1.8  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9  bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag 

worden bebouwd.

1.10  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak. 
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1.11  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.12  bijgebouw

een niet voor bewoning bestemd, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat zowel bouwkundig als 

functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ten dienste staat van het hoofdgebouw.

1.13  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk.

1.14  bouwgrens

de grens van een bouwvlak. 

1.15  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende 

voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is.

1.16  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten.

1.17  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.

1.18  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.19  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.20  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, het verkopen of 

bewaren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 

anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; dienstverlening door een 

horecabedrijf wordt hieronder niet begrepen.

1.21  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.22  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn ligging, constructie, afmetingen en functie dan wel gelet 

op de bestemming als het belangrijkste gebouw valt aan te merken. 

1.23  maaiveld

de bovenkant van het aansluitende afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met dien verstande 

dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt aangehouden. 
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1.24  nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 

behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.25  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één zijde een 

gesloten wand. 

1.26  peil

a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die 

weg ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte 

bouwterrein vermeerderd met 0,20 m.

1.27  seksinrichting

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof hij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 

aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater, parenclub en (raam) prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een 

erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.28  voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 

gevel kan worden aangemerkt. 

1.29  voorgevelrooilijn

de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd.

1.30  woning

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

1.31  weg

alle voor het rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen 

bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg 

liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

1.32  wet

de genoemde wettelijke regeling zoals deze luidt op het tijdstip van tervisielegging van het plan;

1.33  zijgevel

een al dan niet aangebouwde gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde een voor- of achtergevel;

1.34  zijerf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 

tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel.

 

bestemmingsplan Opi jnen - Slotstraat  Rho Adviseurs  B.V.
Status: ontwerp / 14-04-2020



blz 226  20180844 

 

Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomende bouwwerk.

2.2  bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen.

2.3  bebouwingspercentage

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het 

bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader 

aan te duiden gedeelte van die bestemming.

2.4  bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen.

2.5  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren.

2.6  dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.7  goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel.

2.8  inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.9  oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

Bestemmingsomschrijving

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. speelvoorzieningen;

en in beperkte mate voor:

c. tuinen, erven en verhardingen;

d. nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Voorwaardelijke verplichting

Binnen één jaar na gereedmelding van de gebouwen dient er sprake te zijn van realisatie en 

instandhouding van een wintergroene windhaag, zoals, zoals weergegeven in figuur 11 van bijlage 2 

van de toelichting.

3.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.

b. de bouwhoogte van speeltoestellen mag niet meer bedragen dan 5 m.

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.3 onder a, voor het 

bouwen van bijgebouwen bij het hoofdgebouw van de de aangrenzende bestemming 'Wonen', met dien 

verstande dat de regels van artikel 4 lid 4.2.3 van overeenkomstige toepassing zijn.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

b. aan-huis-verbonden beroepen;

c. tuinen, erven en verhardingen;

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Voorwaardelijke verplichting

Binnen één jaar na gereedmelding van de gebouwen dient er sprake te zijn van realisatie en 

instandhouding van een wintergroene windhaag, zoals, zoals weergegeven in figuur 11 van bijlage 2 

van de toelichting.

4.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen dienen binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;

b. een hoofdgebouw dient vrijstaand te worden gebouwd;

c. het aantal hoofdgbouwen mag niet meer dan 5 bedragen;

d. de voorgevel van een hoofdgebouw moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een 

afstand van niet meer dan 2,5 m daarachter;

e. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m)' is aangegeven;

f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

g. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag aan beide zijden niet 

minder dan 3 m bedragen.

4.2.3  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de 

voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, mag niet meer bedragen dan 

100 m²;

c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.

d. de goothoogte van een aanbouw of aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen dan de hoogte 

van de begane-grondlaag van het hoofdgebouw.

e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de woning.

f. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot de woning mag niet minder bedragen dan 3 m.

g. in afwijking van het bepaalde onder a en b, mag op de gronden behorende tot de voortuin per 

woning één aanbouw, zoals een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat:

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan maximaal 6 m²;

2. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;

3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;

4. de breedte niet meer mag bedragen dan 50 % van de gevel van het hoofdgebouw.

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevelrooilijn mag niet meer 

dan 2 m bedragen, met dien verstande dat:

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen;
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2. de bouwhoogte van overkappingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;

3. de bouwhoogte van kinderspeelwerktuigen niet meer dan 3 m mag bedragen;

4. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet meer dan 5 m mag 

bedragen;

5. de bouwhoogte van bedrijfsinstallaties niet meer dan 8 m mag bedragen.

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevelrooilijn mag niet meer 

dan 1 m bedragen, met dien verstande dat:

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen;

2.  de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet meer dan 5 m 

mag bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 4.2.3 onder a, voor herbouwen van een aanbouw, bijgebouw of overkapping tot 

op minder dan 3 m van de voorgevelrooilijn dan wel geheel of gedeeltelijk vóór de 

voorgevelrooilijn, met dien verstande, dat:

1. het aan- en/of bijgebouw of de overkapping wat betreft de situering en afmetingen past in de 

stedenbouwkundige opzet van het gebied;

2. door de bouw van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping geen onevenredige gronden 

aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Dit 

betekent onder andere dat de bezonning van het uitzicht van de naastgelegen percelen niet 

onevenredig mogen worden geschaad;

3. het aan- en/of bijgebouw of de overkapping is verbonden met het hoofdgebouw aan de 

voorgevel respectievelijk zijgevel dan wel met de voorgevel respectievelijk de zijgevel van het 

hoofdgebouw één geheel vormt;

4. de oppervlakte van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 20 m² bedraagt;

5. de goothoogte van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 2,75 m bedraagt;

6. het gedeelte van het gebouw dat voor de voorgevelrooilijn wordt gebouwd, (geheel of nagenoeg 

geheel) gesloten wanden mag hebben;

7. de afstand tot de weg, indien de bouwgrens overschreden wordt, minimaal 3 m bedraagt;

b.  van het bepaalde in lid 4.2.3onder b voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van 

aanbouwen en bijgebouwen tot maximaal 75 m²;

c. van het bepaalde in lid 4.2.3 onder d voor een goothoogte tot maximaal 5 m, met inachtneming van 

de volgende voorwaarden:

1. er mag geen tweede bouwlaag ontstaan;

2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig 

worden aangetast;

d. van het bepaalde in lid 4.2.4 onder f voor een afstand van en vrijstaande bijgebouw tot het 

hoofdgebouw tot minder dan 3 m, met dien verstande dat de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en gebouwen niet onevenredig worden aangetast.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Aan huis verbonden beroep

Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan als 

nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de bebouwing.

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag 

geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

c. detailhandel is niet toegestaan.

d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
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4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Aan huis verbonden bedrijven

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het toestaan van de uitoefening van 

aan huis gebonden bedrijfsmatige activiteiten waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de bebouwing.

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag 

geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

c. detailhandel is niet toegestaan.

d. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij geldt dat deze 

past in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in bijlage 

e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de aangegeven 

bouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze regels zijn toegestaan.

6.1  Maatvoering

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale 

diepte en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in overeenstemming met het 

bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, op het tijdstip van 

terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in 

hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, 

bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking 

daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.

6.2  Bebouwingspercentage

In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met een verleende vergunning 

tot stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedraagt 

dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels zijn voorgeschreven, geldt dat 

bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Algemene gebruiksregels

In die gevallen dat het bestaande gebruik, dat in overeenstemming met een verleende vergunning tot 

stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedraagt dan 

in de gebruiksregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt 

dat gebruik in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

7.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting 

en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;

b. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen;

c. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing als opslag- of 

bergplaats van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, 

voorwerpen of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de 

bestemming gerichte gebruik van de grond;

d. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het storten of lozen van vaste 

of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk in verband met het op de 

bestemming gerichte gebruik van de grond.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken:

a. Van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages, met uitzondering van de inhoud 

van een woning, tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages.

b. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder mag 

bedragen dan 10 m, met dien verstande dat:

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies.

c. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens met derden niet 

minder mag bedragen dan 2 m, met dien verstande dat:

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies;

d. Van deze regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 

onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe 

aanleiding geeft.

e. Van deze regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft.

f. Van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn voor 

de bouw van een luifel aan de voorgevel van een hoofdgebouw, geen woning zijnde, met dien 

verstande dat:

1. de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 2 m;

2. de bouwhoogte van de luifel niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw;

3. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

g. Van deze regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het 

openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, met dien 

verstande dat:

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 mag bedragen.

2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen.

h. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 

vergroot:

1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 40 m;

2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer dan 50 m;

3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10 m;

i. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten behoeve 

van een overschrijding van deze maximaal toegestane bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen, 

zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande 

dat:

1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het 

betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,25 maal de maximaal toegestane bouwhoogte 

van het betreffende gebouw.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 

gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende 

parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde 

beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.  

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 

toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 

onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 

10%;

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten;

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Opijnen - Slotstraat'.
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Staat van inrichtingen
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Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2 SVB01-NEE00007-01A

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o. < 500 m² 2
014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² 2
0142 KI-stations 2
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1552 0 Consumptie-ijsfabrieken:
1552 1 - p.o. < 200 m² 2
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 2
1583 0 Suikerfabrieken:
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1584 2 - vervaardigen chocoladewerken, p.o. < 200 m² 2
1584 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² 2
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2
20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 Uitgeverijen (kantoren) 1
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2
2223 A Grafische afwerking 1
2223 B Binderijen 2
2224 Grafische reproduktie en zetten 2
2225 Overige grafische aktiviteiten 2
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 2
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 2
31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 2
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 2
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 1
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 2
3361.1 Sociale werkvoorziening 2
40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 C1 - < 10 MVA 2
40 D0 Gasdistributiebedrijven:
40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. cat. A 1
40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 E2 - blokverwarming 2
41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 B1 - < 1 MW 2
45 - BOUWNIJVERHEID
45 0 Aannemersbedrijven met werkplaats:
45 1 - b.o. < 1.000 m² 2
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Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2 SVB01-NEE00007-01A

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2
5020.4 B Autobeklederijen 1
5020.5 Autowasserijen 2
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2
505 0 Benzineservicestations:
505 3 - zonder LPG 2
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 1
5122 Grth in bloemen en planten 2
5134 Grth in dranken 2
5135 Grth in tabaksprodukten 2
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2
514 Grth in overige consumentenartikelen 2
5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:
5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton V 2
5148.7 5 - munitie 2
5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen
5153 1 - b.o. < 2.000 m² 2
5153.4 3 - grth. in zand en grind, b.o. < 200 m² 2
5154 1 - b.o.< 2.000 m² 2
5155.2 Grth in kunstmeststoffen R 2
5156 Grth in overige intermediaire goederen 2
5162 0 Grth in machines en apparaten:
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2
52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5552 Cateringbedrijven 2
60 - VERVOER OVER LAND
6022 Taxibedrijven 2
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 2
642 A Telecommunicatiebedrijven 1
71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
711 Personenautoverhuurbedrijven 2
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1
72 B Switchhouses 2
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 2
90 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 B Rioolgemalen 2
9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval R 2
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen R 2
9301.3 A Wasverzendinrichtingen 2
9301.3 B Wasserettes, wassalons 1

Pagina 2 van 2



blz 244  20180844 

 

 

Rho Adviseurs  B.V.  bestemmingsplan Opi jnen - Slotstraat

  Status: ontwerp / 14-04-2020



20180844   blz 245

 

Bijlage 2  Parkeernormen

 

bestemmingsplan Opi jnen - Slotstraat  Rho Adviseurs  B.V.
Status: ontwerp / 14-04-2020





20180844   blz 247

 

Verbeelding

 

bestemmingsplan Opi jnen - Slotstraat  Rho Adviseurs  B.V.
Status: ontwerp / 14-04-2020




	Bestemmingsplan Opijnen - Slotstraat
	Projectinformatie
	Inhoudsopgave
	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding
	1.2 Ligging plangebied
	1.3 Planologische regeling
	1.4 Leeswijzer

	Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
	2.1 De bestaande situatie
	2.2 Gewenste situatie

	Hoofdstuk 3 Beleidskader
	3.1 Rijksbeleid
	3.2 Provinciaal beleid
	3.3 Gemeentelijk beleid

	Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten
	4.1 Milieueffectrapportage
	4.2 Bedrijven en milieuzonering
	4.3 Geluid
	4.4 Luchtkwaliteit
	4.5 Water
	4.6 Ecologie
	4.7 Bodem
	4.8 Archeologie
	4.9 Cultuurhistorie
	4.10 Externe veiligheid
	4.11 Kabels en leidingen

	Hoofdstuk 5 Juridische toelichting
	5.1 Inleiding
	5.2 RO standaarden 2012
	5.3 Wet ruimtelijke ordening
	5.4 Toelichting op de bestemmingen

	Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
	6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
	6.2 Economische uitvoerbaarheid


	Bijlagen toelichting
	Bijlage 1 Stedenbouwkundige randvoorwaarden
	Bijlage 2 Spuitzoneonderzoek
	Bijlage 3 Stikstofonderzoek
	Bijlage 4 Ecologisch onderzoek
	Bijlage 5 Verkennend bodemonderzoek
	1 Inleiding
	2 Vooronderzoek
	2.1 Algemeen
	2.2 Verdachte locaties
	2.3 Asbestverdachtheid van de bodem
	2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
	2.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken
	2.6 Conclusie vooronderzoek en onderzoeksvragen

	3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden
	3.1 Onderzoeksstrategie
	3.2 Uitgevoerde werkzaamheden
	3.3 Veiligheid en kwaliteit

	4 Resultaten
	4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen
	4.2 Resultaten grond en grondwater
	4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

	5 Conclusies
	Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie
	Bijlage 2 Kaart situering monsternemingspunten
	Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit
	Bijlage 4 Boorprofielen
	Bijlage 5 Toetsingskader
	Bijlage 6 Getoetste omgerekende analyseresultaten
	Bijlage 7 Analysecertificaten


	Bijlage 6 Archeologisch onderzoek

	Regels
	Hoofdstuk 1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten

	Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Groen
	Artikel 4 Wonen

	Hoofdstuk 3 Algemene regels
	Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 6 Algemene bouwregels
	Artikel 7 Algemene gebruiksregels
	Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 9 Overige regels

	Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
	Artikel 10 Overgangsrecht
	Artikel 11 Slotregel


	Bijlagen regels
	Bijlage 1 Staat van inrichtingen
	Bijlage 2 Parkeernormen

	Verbeelding




