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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied. 
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Samenvatting 

 
In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in de periode augustus-
september 2020 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied 
Verbetering Regionale Keringen MDV. Waterschap Brabantse Delta is voornemens dijkvakken 
over een lengte van 21 kilometer langs de waterlopen van Mark, Dintel en Vliet in West-Brabant 
te versterken. Bij de voorgenomen ontwikkelingen kunnen archeologische waarden worden 
aangetast.. Een bureauonderzoek is de eerste stap binnen de Archeologische Monumentenzorg 
(AMZ, zie bijlage 2). 
 
Onderhavig rapport beschrijft daarbij de plangebieden binnen de gemeente Drimmelen. Voor de 
deelgebieden gelegen in andere gemeenten zijn afzonderlijke rapporten opgesteld. 
 
Beleid 
Het plangebied valt binnen de vigerende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Kern 
Terheijden’, waarvoor een dubbelbestemmingen waarde – archeologie zijn opgenomen. Binnen 
het deel van het plangebied, gelegen in het buitengebied ten westen van de kern van Terheijden, 
geldt dubbelbestemming waarde – archeologie 2. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 1000m², en dieper dan 0,5m -mv. Binnen 
het deel van het plangebied gelegen in en ten oosten van de kern van Terheijden geldt 
dubbelbestemming waarde – archeologie 1. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 100m², en dieper dan 0,5m -mv.  Wanneer 
in hetzelfde plangebied verschillende dubbelbestemmingen met verschillende 
vrijstellingsgrenzen gelden, worden in de norm de strengste vrijstellingsgrenzen voor het gehele 
plangebied gehanteerd. De geplande bodemingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrenzen. 
 
Bureauonderzoek 
Gezien de aanwezigheid van dekzandruggen en de nabijheid van een beekdal is er een 
middelhoge verwachting op vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum.  
In het westelijke deel van het plangebied was het terrein waarschijnlijk toen al, en zeker vanaf 
het neolithicum tot en met de middeleeuwen, te nat voor bewoning. Het veen heeft derhalve 
een lage tot geen verwachting voor bewoningssporen.  
Ter hoogte van de historische kern van Terheijden (oostelijke deel van het plangebied) lag het 
terrein hoger (mogelijk op een dekzandrug) en kunnen, getuige de vondst van romeinse munten, 
ook resten uit de romeinse tijd aanwezig zijn (middelhoge verwachting). Hoewel hier nog geen 
archeologische aanwijzingen voor zijn in de omgeving van het plangebied is het mogelijk dat de 
hogere dekzandruggen (mogelijk aanwezig in het westelijke deel) zich resten bevinden uit het 
laat-neolithicum, bronstijd of de ijzertijd (middelhoge verwachting). 
 
Vanaf de (late) middeleeuwen werd in de omgeving veen ontgonnen en ontstond het dorp 
Terheijden. Ook werden dijken aangelegd. Delen van het plangebied lagen toen in onbebouwde 
polders, waardoor ook hier de verwachting op archeologische resten laag is. Enkele zones liggen 
op korte afstand van de Kleine Schans (net boven de Lage Linie en de Markschans). Hier is de 
verwachting op resten die samenhangen met deze schans hoog. Ten noorden en oosten van de 
huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut reeds bebouwing 
aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds bebouwing 
aanwezig was. De verwachting hierop is middelhoog tot hoog.  
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Advies 
Omdat er een middelhoge tot hoge kans is op het aantreffen van archeologische resten binnen 
het plangebied, adviseert Antea Group om binnen het plangebied een inventariserend 
veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen uit te voeren. Op die plaatsen waar eventueel 
historische bebouwing (fundamenten, muren) kan worden aangetroffen is het advies om deze te 
onderzoeken d.m.v. karterend booronderzoek.  
 
Bij het verkennend booronderzoek is het advies om uit 6 boringen per hectare te zetten (wat bij 
lijnvormige plangebied neer komt op één boring per 50 m), alleen op die plaatsen waar het 
archeologisch niveau met de top van het dekzand kan worden aangetroffen. Het archeologisch 
niveau met eventuele sporen ontginnings- en bewerkingssporen is minder interessant, het advies 
is om deze niet verder te onderzoeken. Uitzondering vormen eventuele resten van historische 
bebouwing (muren, fundamenten), welke middels de hieronder beschreven methode karterend 
booronderzoek onderzocht kunnen worden. Het verkennend booronderzoek is er niet primair op 
gericht om archeologische resten aan te treffen (hiervoor is de gehanteerde boordichtheid en –
intensiteit te gering), maar is wel uitermate geschikt om:  
1) de aard van bodemopbouw en  
2) de mate van intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw inclusief de archeologische 
sporendragende niveaus te bepalen.  
 
Voor het karterend booronderzoek wordt geadviseerd uit 7 boringen met een onderlinge afstand 
van 10 meter uit te voeren, ter plaatse van te verwachten historische bebouwing. Met een 
karterend booronderzoek kan naast de bodemopbouw, gaafheid en archeologische potentie ook 
de aan- of afwezigheid van een vindplaats worden vastgesteld. Het karterend booronderzoek is 
daarmee een geschikte methode voor de opsporing van eventuele resten van de historische 
bebouwing zoals muren of fundamenten. 
 
In plangebied hoeft alleen onderzoek te worden gedaan naar de zone ter plaatse van de te 
ontgraven sloten. Ter plaatse van het af te graven maaiveld (verlegging dijkteen) is de ontgraving 
te gering om archeologische lagen te verstoren, hier hoeft geen vervolgonderzoek te worden 
uitgevoerd. In het plangebied ligt de focus op het onderzoeken van het eerste archeologische 
niveau, plaatsen met mogelijk historische bebouwing en het tweede archeologische niveau, de 
top van de dekzandafzettingen (zie ook afbeelding 22).  
  
De verkennende boringen worden gezet tot de maximale ontgravingsdiepte, inclusief veilige 
marge van 30 centimeter, tot 1,3 m – mv (of tot minimaal 25 cm in de onverstoorde top van de C-
horizont in geval van aantreffen van het Pleistocene dekzand, om te controleren of 
archeologische waarden aanwezig kunnen zijn). De karterende boringen worden gezet om 
eventuele muur en/of funderingresten op te sporen. In het geval dat niet op dergelijke resten 
wordt gestuit, worden de karterende boringen in ieder geval gezet tot de maximale 
ontgravingsdiepte, inclusief veilige marge van 30 centimeter, tot 1,3 m – mv (of tot minimaal 25 
cm in de onverstoorde top van de C-horizont in geval van aantreffen van het Pleistocene 
dekzand). 
 
De ligging van de boringen wordt bepaald in het Plan van Aanpak (PvA) conform KNA 4.1, dat 
voorafgaande aan het veldwerk wordt opgesteld en ter afstemming wordt gestuurd naar het 
bevoegd gezag, in deze de gemeente Drimmelen. 
 
Indien uit het archeologisch booronderzoek blijkt dat de niveau’s niet intact zijn dan kan vrijgave 
voor het plangebied volgen. Mocht blijken dat dit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, 
dan kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn op die locaties waar deze niveau’s bereikt 
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worden. In overleg met de opdrachtgever kan dan worden gekeken naar de meest praktische 
vorm van vervolgonderzoek, zijn proefsleuven of een archeologische begeleiding van de uit te 
voeren graafwerkzaamheden. 
 
Bovenstaande is een advies; het hierop nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan de 
bevoegde overheid, in deze gemeente Drimmelen. Op 20 januari 2021 nam de gemeente 
Drimmelen het volgende selectiebesluit: 

- Er werd ingestemd met het advies om een vervolgonderzoek uit te laten voeren, maar in 
afwijking van het advies van Antea Group dient dit onderzoek te bestaan uit een 
verkennend booronderzoek (bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm – mv). De 
boringen dienen tot minimaal 30 cm onder ge geplande verstoringsdiepte te worden 
uitgevoerd, of bij aantreffen van pleistoceen zand tot minimaal 25 cm in de 
onverstoorde C-horizont. Aan delen van het plangebied zijn geen verwachtingen 
toegekend. Hier is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.1 

 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen (toevalsvondsten). 
Het betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen 
worden opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk 
melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal 
archeoloog kan ook.  
  

 
1 Advies selectiebesluit RWB, d.d. 20-1-2021 
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1 Inleiding 

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in de periode augustus-
september 2020 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied 
Verbetering Regionale Keringen MDV. Waterschap Brabantse Delta is Vliet in West-Brabant te 
versterken. Bij de voorgenomen ontwikkelingen kunnen archeologische waarden worden 
aangetast. Een bureauonderzoek is de eerste stap binnen de Archeologische Monumentenzorg 
(AMZ, zie bijlage 2). 
 
Onderhavig rapport beschrijft daarbij de plangebieden binnen de gemeente Drimmelen. Voor de 
deelgebieden gelegen in andere gemeenten zijn afzonderlijke rapporten opgesteld. 
 
Het plangebied valt binnen de vigerende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Kern 
Terheijden’, waarvoor dubbelbestemmingen waarde – archeologie zijn opgenomen. Binnen het 
deel van het plangebied, gelegen in het buitengebied ten westen van de kern van Terheijden, 
geldt dubbelbestemming waarde – archeologie 2. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 1000m², en dieper dan 0,5m -mv. Binnen 
het deel van het plangebied gelegen in en ten oosten van de kern van Terheijden geldt 
dubbelbestemming waarde – archeologie 1. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 100m², en dieper dan 0,5m -mv.  Wanneer 
in hetzelfde plangebied verschillende dubbelbestemmingen met verschillende 
vrijstellingsgrenzen gelden, worden in de norm de strengste vrijstellingsgrenzen voor het gehele 
plangebied gehanteerd. De geplande bodemingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrenzen. 
 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat 
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van 
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en 
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de 
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring 
van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de BRL 4000, protocol 4002 met daarin besloten de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1.  
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2 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied 
anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde 
werkzaamheden betrekking hebben. Voor het plangebied wordt in de regel ook de ruimtelijke 
procedure gevoerd, waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel is. Binnen dit gebied 
kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden. 
 
Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie wordt ingewonnen voor het opstellen 
van het gespecificeerd verwachtingsmodel en is groter dan het plangebied zelf. In principe wordt 
een straal van 1.000m rondom het plangebied gehanteerd (afbeelding). Dit wordt wat betreft 
hoeveelheid archeologisch onderzoek en waarnemingen, voldoende geacht om relevante 
informatie te verzamelen om het gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen stellen Dit 
omdat het onderzoeksgebied een vergelijkbare situatie kent als het plangebied voor onder 
andere de onderdelen zoals hoogteligging, geomorfologie, historische situatie, etc. 
 
Het plangebied loopt bijna vanaf de gemeentegrens met de gemeente Moerdijk in 
noordoostelijke richting tot circa 240m ten zuiden van de Schuivenoordseweg (net ten oosten 
van huisnummer 7) en buigt dan af in zuidoostelijke richting tot circa 85m ten noorden van de 
Mark. Van daaruit loopt het in oost-noordoostelijke richting naar de Laakdijk, steekt de vliet over 
en buigt dan af in zuidelijke richting de Kleine Schans. Vervolgens volgt het plangebied het pad en 
straten Markschans en Bastion, en loopt dan rond de haven naar de Markkant en volgt deze tot 
aan de Bredaseweg. Het plangebied is in totaal circa 5.000m lang.  
 

 
Afbeelding 2. Uitsnede van de topografische kaart met hierop het plangebied in het rood en het 
onderzoeksgebied in het blauw (bron: ESRI Nederland). 
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2.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied is momenteel in gebruik als dijk. Het westelijke deel van het plangebied ligt in een 
agrarische zone. Een deel van het plangebied ligt in de bebouwde kom van Terheijden.  
 

 
Afbeelding 3. Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied (Bron: ESRI Nederland). 

 
Consequenties toekomstig gebruik 
In het plangebied wordt een regionale kering ontwikkeld. Dit is een dijk die het achterland moet 
beschermen tegen overstromingen. De veiligheidsnormen voor deze regionale waterkeringen 
staan in de Verordening Water Noord-Brabant. Op basis van die normen brengt het waterschap 
de regionale keringen op orde. Doelstelling is dat de dijken in 2023 aan de veiligheidsnormen 
voldoen.   
 
Toekomstige ingrepen zullen bestaan uit ontgraving en ophoging ten behoeve van de versterking 
van het bestaande dijklichaam. Hierbij zal de dijkvoet verlegd moet worden, nieuwe sloten 
gegraven moeten worden en andere kleinschalige graafwerkzaamheden. Het is momenteel nog 
niet geheel duidelijk waar welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Dit met 
betrekking tot ligging binnen het plangebied, diepte en omvang in het horizontale vlak. 
 

2.3 Archeologisch beleid 

Het plangebied valt binnen de vigerende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Kern 
Terheijden’, waarvoor een dubbelbestemmingen waarde – archeologie zijn opgenomen. Binnen 
het deel van het plangebied, gelegen in het buitengebied ten westen van de kern van Terheijden, 
geldt dubbelbestemming waarde – archeologie 2. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
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onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 1000m², en dieper dan 0,5m -mv. Binnen 
het deel van het plangebied gelegen in en ten oosten van de kern van Terheijden geldt 
dubbelbestemming waarde – archeologie 1. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 100m², en dieper dan 0,5m -mv.  Wanneer 
in hetzelfde plangebied verschillende dubbelbestemmingen met verschillende 
vrijstellingsgrenzen gelden, worden in de norm de strengste vrijstellingsgrenzen voor het gehele 
plangebied gehanteerd. De geplande bodemingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrenzen. 
 
De archeologische verwachting wordt verder behandeld in paragraaf 4.1. 
 

2.4 Landschappelijke situatie 

In dit hoofdstuk zijn kaarten en bronnen geraadpleegd die informatie verschaffen over de 
opbouw van het landschap en de landschappelijke gesteldheid in het plangebied, zoals 
bijvoorbeeld de geomorfologische kaart, de bodemkaart en het AHN. De archeologische 
verwachting volgt voor een groot gedeelte uit de opbouw van het landschap. De verspreiding van 
archeologische vindplaatsen heeft namelijk een duidelijk verband met de landschappelijke 
gesteldheid.  
 
Geologie 
Het plangebied bevindt zich deels in het Zeeuwse kleigebied (westelijke deel) en deels in het 
Noord-Brabantse dekzandgebied (oostelijke deel). In de diepe(re) ondergrond komen 
rivierafzettingen van vlechtende rivieren uit het vroeg Pleistoceen voor. Dit zijn afzettingen van de 
Formatie van Waalre (Laagpakket van Tegelen) en bestaan overwegend uit een afwisseling van 
fijne zanden en klei.2 3 In de ondiepe(re) ondergrond komt de Formatie van Stramproy voor. De 
Formatie van Stramproy of Stramproy Formatie is een geologische formatie (fluviatiel, 
voornamelijk bestaande uit zandpakketten en plaatselijk met lagen leem, klei en grind) die 
dagzoomt in het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de stad Breda.4 5 

 

Ten tijde van de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000-10.000 jaar geleden) heerste er in 
Nederland een toendraklimaat. De bodem was slechts zeer schaars bedekt met vegetatie 
waardoor de wind vat kreeg op de sedimenten. Vanuit droogliggende riviervlaktes is grootschalig 
zand verstoven wat elders weer als dekzand over het landschap en alle onderliggende 
sedimenten is afgezet. De dekzanden zijn bodemkundig onderverdeeld in het oude en het jonge 
dekzand en horen gezamenlijk tot de Formatie van Boxtel. Het oude dekzand is tijdens het 
Pleniglaciaal afgezet en vaak verspoeld. Het komt vaak voor in horizontaal gelaagde pakketten 
met lemige of zwak grindige banden. Het jonge dekzand is tijdens het Laat-Glaciaal afgezet, 
voornamelijk in de vorm van dekzandruggen. Leem- of grindbanen komen hierin nauwelijks voor. 
Het jonge dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden.6 In de omgeving van het 
plangebied zijn enkele dekzandruggen bekend, op één waarvan de oorsprong van 
Terheijden lag.  

 
2 Berendsen, 2004. 
3 Ter indicatie van de diepteligging van deze afzettingen: Bij DINOboring B44D0467 werden de Formatie van Waalre 
aangetroffen vanaf 18,25m -mv (17,95m -NAP). 
4 https://www.dinoloket.nl/formatie-van-stramproy 
5 Ter indicatie van de diepteligging van deze afzettingen: Bij DINOboring B44C0219 werd de Formatie van Stramproy 
aangetroffen vanaf 6m -mv (5,36m -NAP), bij boring B44D0467 van 5m tot 18,25m -mv (4,7 tot 17,95m -NAP). 
6 De Mulder e.a., 2003. 

https://www.dinoloket.nl/formatie-van-stramproy
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Aan het einde van het Weichselien en het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot heden) wed 
het klimaat een stuk milder. Als gevolg van de stijging van de temperatuur smolten de ijskappen. 
De zeespiegel steeg en ook op het land was deze zeespiegelstijging te merken in het stijgen van 
de grondwaterspiegel. Door de opwarming van het klimaat nam ook de vegetatie toe. In de loop 
van het Holoceen, waarschijnlijk vanaf het midden neolithicum7 werd in de lager gelegen delen 
van het landschap veen gevormd. De regionale vernatting van het landschap moet invloed gehad 
hebben op de bewoonbaarheid en het gebruik van het landschap door de mens, zoals vaak blijkt 
uit de toponymie en de uiteindelijke verkaveling tijdens en na de ontginningen.8 

In de loop van het Holoceen begon ook de mens een steeds actievere rol te spelen in de vorming 
van het landschap. Tussen 800 na Chr. en 1500 na Chr. grijpt de mens grootschalig in, door het 
natte moeraslandschap te ontginnen en te ontwateren. In eerste instantie gebruikte de mens 
voornamelijk het landschap dat werd aangeboden, maar in de loop der eeuwen zette hij het 
landschap steeds meer naar zijn hand. Vanaf de middeleeuwen nam de schaal en het tempo van 
de ontbossing toe. Door de verdwijning  van de bossen kon ook in de middeleeuwen nog 
verstuiving van zand plaatsvinden en transporteerden beekjes en rivieren zand van de hoger 
gelegen delen naar de lager gelegen delen.9  

 
In de late middeleeuwen leefden groepen mensen in nederzettingen bijeen, veelal bij een 
akkercomplex waarop de gezinnen in de nederzetting allemaal een deel van de grond bewerkten. 
Op de arme zandgronden werd de grond verbeterd door middel van het opbrengen van plaggen, 
waardoor de akkercomplexen in de loop der tijd werden opgehoogd en hun kenmerkende 
bolle/verhoogde ligging kregen. In de natte gebieden, waar veen gegroeid was, werd het veen 
gewonnen als brandstof. Aan het einde van de middeleeuwen (15e eeuw) werd de turf steeds 
systematischer gewonnen en verkocht als brandstof voor de inmiddels ontstane steden.10  
 
De rivier de Mark liep vóór 1400 vanaf de Halse Sluis naar het zuiden en met een bocht naar de 
Zwartenbergse molen (mogelijk (deels) de loop van de Halse Vliet volgend) en vandaaruit langs 
de huidige Leurse Haven weer naar het noorden. Deze loop verlandde nadat de Mark in circa 
1400 haar loop verlegde.11 Leenders oppert dat deze nieuwe loop van de Mark mogelijk de oude 
bedding van de Hamse Kreek is, die zich als gevolg van het afvenen van de woeste restgronden 
heeft kunnen verbreden. In de buurt van de Mark lag het dorp Zonzeel dat in 1421 verdronk. 
Over dit verdronken dorp is niet veel bekend, de naam Zonzeel komt in ieder geval terug in de 
Zonzeelse Polder. De vermoedde locatie van het verdronken dorp is weergegeven in afbeelding 
4. Naast Zonzeel worden er geen andere verdronken dorpen in de directe omgeving van het 
plangebied verwacht. 
 
Tussen het midden van de 14de en het midden van de 16de eeuw is na overstromingen klei in 
het landschap afgezet. Deze klei wordt gerekend tot het Laagpakket van Walcheren.12  
 

 
7 Vos, e.a., 2018. 
8 Tebbens, 2016.  
9 Tebbens, 2016.  
10 Berendsen, 2004. 
11 Leenders, 1974. Leenders, 2004. 
12 Leenders, 2006. 
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Afbeelding 4. Uitsnede van een reconstructie van het verdronken dorp Zonzeel e.o. met hierop het 
verloop van de Mark vóór 1400 (Leenders, 1974). In rood de globale ligging van het plangebied, dat 
grotendeels buiten de afbeelding valt. 

 
Op basis van boringen uit het DINOloket kunnen we ter indicatie de aanwezigheid en de 
diepteligging van de verschillende afzettingspakketten aangeven (Tabel 1, Afbeelding 5).13  
 

DINOboring 

diepte dekzand 
(m -NAP) 

diepte 
dekzand (m-

mv) 

diepte 
Hollandveen 

(m -NAP)  

diepte 
hollandveen 

(m-mv) 

diepte 
Stamproy 

B44C0219 0,86m -NAP 1,5 -mv niet aanwezig  5,36m -NAP 

B44C0583 0,50m -NAP 1,10 m-mv 0,20m +NAP 0,4 m-mv niet aanwezig 

B44D0832 niet aanwezig  0,30m +NAP 0,4 m-mv 2,7m -NAP 

B44C0584 2,55m -NAP 3,58 m-mv 0,60m +NAP 0,7 m-mv niet aanwezig 
Tabel 1. De in de omgeving van het plangebied aanwezig DINOboringen met de aanwezigheid en 
diepteligging van de verschillende pakketten onder het Laagpakket van Walcheren (bron: DINOloket). 
(Voor de ligging van de DINOboringen ten opzichte van het plangebied, zie: Afbeelding 5)  

 
13 Dinoloket.nl 
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Afbeelding 5. Uitsnede van de topografische kaart met hierop het plangebied in het rood en de gebruikte 
DINOboringen (bron: ESRI Nederland / DINOloket).  

 
Geomorfologie en AHN 
Volgens de geomorfologische kaart14 ligt het westelijke deel van het plangebied op de rand van 
een vlakte van getij-afzettingen (code 2M72), net naast de getij-oeverwal (code 10B72). Ter 
hoogte van de Laakdijk begint een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (bedekt met 
overstromingsmateriaal en bedekt/opgevuld met veen en vervlakt onder invloed van natuurlijke 
processen; code M53ovV). Binnen de bebouwde kom heeft geen kartering plaatsgevonden. Op 
basis van extrapolatie van de gegevens van de omliggende gebieden zijn hier waarschijnlijk een 
beekdalbodem (code 22R42v), een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M53ovV) 
en/of een terrasafzettingsrest-heuvel (al dan niet bedekt met dekzand; code 4B41yd) aanwezig. 
Daarnaast is het voorkomen van een dekzandrug (al dan niet met oud-bouwlanddek; code 
3B53yc) op deze locatie ook niet uit te sluiten. Het zuidoostelijke uiteinde van de het plangebied 
(eveneens niet gekarteerd) ligt op korte afstand van een vlakte die ontstaan is door afgraving 
en/of egalisatie (code 2M93E). 
 
Op het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN)15 is te zien het plangebied zich op de 
overgang naar de leeggelegen riviervlakte bevindt, waarbij het westelijke deel in de riviervlakte 
ligt en het oostelijke deel (vanaf de bebouwde zone van Terheijden) iets hoger gelegen is. Ook de 
oorspronkelijke loop van de Mark is nog goed te herkennen, net als de dijken in het westelijke 
deel van het plangebied. Daarnaast zijn ook enkele delen van het landschap opgehoogd 
(bijvoorbeeld ter hoogte van de schans) c.q. afgegraven of geëgaliseerd.  
De hoogte in het plangebied ligt tussen 0,15m en 2,38m +NAP. 

 
14 www.pdok.nl 
15 www.ahn.nl 



Antea Group Archeologie 2020/177 
Bureauonderzoek 
projectnummer 459172 
25 januari 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 12 van 44 

 

 
Afbeelding 6. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok). 

 

 
Afbeelding 7. Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van 
blauw (laag) naar rood (hoog)). 
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Bodem en grondwater 
Volgens de bodemkaart16 zijn in het plangebied hoofdzakelijk poldervaaggronden (Mn35A, 
Mn15A, Mn25A) aanwezig. Daarnaast komen ook liedeerdgronden (pMv81), veldpodzolgronden 
(Hn21). Een deel van het plangebied is niet gekarteerd en op basis van extrapolatie zouden daar, 
naast voorgenoemde poldervaaggronden, mogelijk ook laarpodzolgronden (cHn21) kunnen 
voorkomen. 17 
De podzolgronden liggen voornamelijk op de (wat hoger gelegen) dekzandafzettingen en de 
poldervaagronden zijn gevormd in de rivierafzettingen. 
 
Poldervaaggronden zijn zavel- en kleigronden waarin periodieke hoge grondwaterstanden 
kunnen voorkomen. Ze hebben geen veen binnen 0,8m en geen donkere bovengrond. Het is de 
meest voorkomende subgroep in Nederland: zij omvatten alle komgronden en vrijwel alle jonge 
zeekleigronden. Poldervaaggronden kunnen zowel een zware als een lichte textuur hebben. In de 
ondergrond kunnen klei- en zandlagen voorkomen. Het stadium van ontkalking kan zowel 
beginnend als vergevorderd zijn. De gronden kunnen daardoor zowel kalkrijk als kalkloos zijn. In 
poldervaaggronden heeft reeds enige bodemvorming plaatsgevonden. De gronden zijn geheel 
gerijpt.   
 
Liedeerdgronden zijn klei-op-veengronden met een dunne, donkere humusrijke bovengrond. 
Daaronder bevindt zich een -meestal kalkloze- zware klei. De hieronder liggende veenlaag wordt 
binnen 0,8m -mv aangetroffen en bestaat meestal al bosveen. Deze gronden hebben vaak een 
toemaakdek, bestaande uit aardmest, i.e. bagger uit sloten, stadsvuil, en mest en zand uit stallen.  
 
In grote delen van het Kempisch Hoog zijn veldpodzolgronden ontstaan in grof zand (Formatie 
van Sterksel) of is binnen 120 cm grof zand aanwezig. In uitgestoven laagten bestaat het 
basismateriaal uit lemig fijn zand (oud dekzand). Veldpodzolgronden komen voor op vlakten, 
laagten en op lagere delen van dekzandruggen op de overgang naar de hogere gronden 
(haarpodzolgronden) en zijn ontstaan onder natte tot vrij natte omstandigheden, maar hebben 
thans voor een deel een diepe ontwatering. Veldpodzolgronden hebben geen ijzerhuidjes direct 
onder de Bhorizont (hydropodzol).  
 
Laarpodzolgronden worden gekenmerkt door een humushoudende bovengrond van 30 - 50 cm 
dikte en zijn eveneens ontstaan door gebruik van potstalmateriaal in het verleden. 
Laarpodzolgronden liggen altijd in de nabijheid van hoge enkeerdgronden op dezelfde 
geomorfologische eenheid. De profielopbouw komt ook in hoge mate overeen, hoewel het 
cultuurdek dunner is en vaak alleen een intacte B2- en B3-horizont in de ondergrond aanwezig is 
waardoor de oorspronkelijke Al in zijn geheel ontbreekt. 
 
De grondwatertrap in het plangebied is III, IIIb en VI.  
 

Grondwatertrap Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (m-mv) 

Gemiddeld Laagste 
Grondwaterstand (m-mv) 

III <0,40 0,80-1,20 

IIIb 0,25-0,40 0,80-1,20 

VI 0,40-0,80 >1,20 
Tabel 2. De in het plangebied voorkomende grondwatertrappen met de bijhorende gemiddeld hoogste en 
laagste grondwaterstanden. 

 
16 www.pdok.nl / STIBOKA. 
17 De prefix e- bij de poldervaaggronden duidt op zoete getijdenafzettingen van tenminste 40cm dik. De prefix k- duidt op 
een zavel- of kleidek van 15 á 40 cm dik op podzolgronden en (andere) zandgronden. De sufix -p geeft aan dat het 
pleistocene zand hier wegduikt onder rivier- of zeeklei en zich tussen 40 en 120cm bevindt. 

http://www.pdok.nl/
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Afbeelding 8. Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied (bron: pdok/STIBOKA).  

 

 
Afbeelding 9. De bekende donken in de omgeving van het plangebied. 

 
 
 
 
 

Lamsberg 
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Veen 
Op de turfkaart van het geoloket van de provincie Antwerpen die gebaseerd is op onderzoek van 
Karel Leenders 18 ligt het plangebied in zone 8b, de veenrand van Barlake tot Helkant. Dit gebied 
was vrijwel geheel bedekt met veen. Hier en daar staken donken door het veen heen, zoals de 
Hokkenberg, de Hazeldonk, de Lamsberg, de Wagenberg, Hartel en Strikberg (Afbeelding 9). Ook 
Terheijden is waarschijnlijk gelegen op een dergelijke donk.  
 
Op verschillende locaties in het gebied werd turf gewonnen, o.a. in de Vlassele en in de 
Steenbergse Moer.  
In de omgeving van het plangebied liggen turfvaarten van het vaartstelsel van Terheijden (de 
Kraan en Scymmaer). Bij deze vaarten zijn ook enkele relictpunten aangeduid, waaronder 
‘Hoofdstraat -Munnikenhof’, ‘Schimmelseweg – Munnikenhof’, ‘Markschans’ en ‘Molenstraat bij 
de Molen’. Vanwege het toponiem ‘Kraan’ kan vermoed worden dat er in de buurt van de 
uitmonding van de vaart in de Mark een (haven)kraan gestaan heeft en er havenactiviteit 
plaatsgevonden heeft.  
 

 
Afbeelding 10. Uitsnede van de turfkaart met daarop de vaarten, relictpunten en uitgiften in de omgeving 
van het plangebied (in het rood) (bron: Geoviewer provincie Antwerpen). 

 
Ook Peter Vos karteert in het gebied veenontginning19 en op basis van de paleografische 
kaarten20 wordt eveneens duidelijk dat in het gehele plangebied veen aanwezig geweest is.  
 

 
18 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=12&extent=371183.1034793,661982
6.820527,643298.9241744,6793491.748791,102100  
19 Atlasleefomgeving.nl 
20 Vos en de Vries, 2013.  
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http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=12&extent=371183.1034793,6619826.820527,643298.9241744,6793491.748791,102100
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2.5 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

In dit hoofdstuk worden de beschikbare historische kaarten en bekende historische gegevens 
geraadpleegd die informatie kunnen verschaffen over het landgebruik van het plangebied van na 
de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw.  Er wordt daarbij een focus gelegd op historische 
thema’s die van (grote) invloed zijn geweest op de vorming van de situatie in het plangebied, 
waaronder de inpoldering, en de uitbreiding van eventuele bebouwing. In die periode was men 
immers veel meer dan nu gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap 
bood voor bewoning en andere vormen van landgebruik. Het historisch gebruik geeft daarom 
een indicatie over de archeologische potentie van een gebied. Bovendien kan het ook informatie 
leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden plaatsgevonden hebben.  
 
Bewoningsgeschiedenis  
Rond 1250-1350 werd tussen Wouw in het westen en Oosterhout in het oosten, verschillende 
beemdendorpen gesticht, waaronder Terheijden dat voor het eerst als plaatsaanduiding vermeld 
wordt in 1334. 21 
 
Het dorp Terheijden ontstond in de middeleeuwen als straatdorp, op circa 200 tot 400m ten 
noordoosten van het plangebied. Langs een doorgaande weg ontstond een groepje boerderijen 
dat zich, ten gevolge van de gunstige ligging op een droge zandrug langs de Mark, in zuidelijke en 
noordelijke richting begon uit te breiden. 22  
Ondanks wat de naam doet vermoeden was er rondom Terheijden maar weinig heide aanwezig 
en bestond het omringde gebied vooral uit veen en kleiafzettingen. Vanaf de 13e eeuw werd er in 
de omgeving turf gewonnen. 23 Vanaf 1355 is er sprake van een molen in Terheijden. Niet 
helemaal duidelijk is of deze steeds op de huidige locatie heeft gestaan. (voor de huidige locatie 
zie afbeelding 10). 24  
 
Vanaf de late 14e eeuw werd het gebied regelmatig geteisterd door overstromingen. In 1400 
verdronk het gebied ten westen van de Haagse Beemden. Mede hierdoor kreeg de Mark een 
nieuwe loop die korter was25, waardoor het dagelijks getij en incidentele stormvloeden 
gemakkelijker tot bij Terheijden konden doordringen. Daarom werd in Terheijden een eigen kerk 
gesticht.  
In 1421 verdronk heel het gebied ten noorden van de Mark door de Sint Elizabethsvloed.26 Dit 
gebeurde van dat moment dagelijks. Hierbij werd geleidelijk aan een dikke kleilaag afgezet 
waardoor het terrein hoger kwam te liggen. Na ruim een eeuw werden dijken aangelegd rond de 
Grote Zonzeelse Polder (1538/43) (zie afbeelding 14). Als gevolg hiervan begon de Mark 
langzaam dicht te slibben. Hierdoor raakten de oevers opgehoogd en verbreed, bochten werden 
steeds extremer en op de buigpunten ervan ontstonden eilandjes en de rivier werd steeds 
ondieper. 27 
Tijdens het beleg van Breda werd in 1639 in Terheijden een schans gebouwd, de zogenaamde 
‘Kleine Schans’, om de scheepvaart op de Mark en de verbinding Breda – Moerdijk te 
beschermen. De polders rond de Kleine Schans konden onder water gezet worden. Ook waren er 
twee linies en nog enkele andere verdedigingswerken aanwezig in Terheijden. Na de 

 
21 Leenders, 2006.  
22 Koopmanschap, Visser-Poldervaart en Arkema, 2011. 
23 Leenders, 1974.  
24 Op de kadastrale minuut staat de molen op de huidige locatie, doch de Molenstraat (huidige Markstraat) ligt circa 430m 
verder naar het zuiden en daar zuidelijk van ligt de Molenpolder. De huidige Laakdijk, 125m ten noorden van de huidige 
molen, heette op de kadastrale minuut Molendijk.  
25 Voorheen liep de Mark door of ten zuiden van de Zwartenbergse polder. 
26 Hierbij verdronk ook het nabijgelegen dorp Zonzeel/Ansekerke. 
27 Leenders, 2006. 
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Tachtigjarige Oorlog werd de Kleine Schans verwijderd, maar in 1830 werd deze weer 
opgebouwd als bolwerk tegen de Belgen (zie afbeelding 11 en 12). 28  
 

 
Afbeelding 11. Uitsnede van een kaart van het beleg van Breda van Claes Jansz. Visscher, met de Kleine 
Schans en het dorp Ter Heyde (het noorden is rechts). De globale ligging van het plangbied in het rood 
(bron: Rijksmuseum). 

 

 
Afbeelding 12. Uitsnede uit de reconstructiekaart van de belegering van Breda door Spinola, door J.P.M. 
Rooze en C.W.A.M. Eimermann (bron: gemeente Breda) De globale ligging van het oostelijke deel van het 
plangebied in het rood (het westelijke deel van het plangebied valt buiten de kaart).  

 
Historische situatie 
Op de kaart van Le Fèvre en Du Tour29 uit 1744 is de meanderende loop van de Mark nog goed te 
zien (Afbeelding 15). Deze doorsnijdt het plangebied ter hoogte van de schans. De kadastrale 

 
28 Zuiderwaterlinie.nl 
29 www.archieven.nl 
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minuut van 1811-183230 toont dat het westelijke deel van het plangebied toen als Markdijk 
bekend stond. . Duidelijk is dat de oude bedding van de Mark vlak langs de Schans lag. Het 
plangebied loopt waarschijnlijk tot in de omgrachting van de schans (afbeelding 13). Resten van 
de schans zelf worden waarschijnlijk niet in het plangebied verwacht . In de 19e eeuw het 
plangebied nog niet overal in het plangebied een dijk aanwezig zoals dat in de huidige situatie 
wel het geval is. In die eeuw lag het plangebied deels binnen en deel buitendijks zoals ook op 
afbeelding 13 is te zien. Op basis van het gegeorefereerde kaartmateriaal is het moeilijk te 
schatten of de Mark ergens het plangebied heeft doorsneden. Op enkele plaatsen is het 
aannemelijk dat de Mark het plangebied heeft doorsneden zoals weergegeven op afbeelding 13 
en 1431.  Ten noorden en ten oosten van de huidige haven was enige bebouwing aanwezig 
(bewoning). 
 

 
Afbeelding 13. Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop de Schans en de bebouwing ter hoogte van 
de huidige haven van Terheijden met de globale ligging van het plangebied in het rood. (bron: 
beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  

 
Aan de overzijde van de Mark stond een gebouw (afbeelding 14). Volgens de bijhorende 
aanwijzende tafels betreft het een huis met erf. (Door het verleggen van de loop van de Mark ligt 
de locatie van dit huis nu in het dorp van Terheijden, vlakbij (of mogelijk net in) het plangebied.) 
Verder naar het zuidoosten staat de dijk aangegeven rond de Molenpolder. Verder naar het 
zuiden staat nog de Groote weg van de Moerdijk naar Breda aangegeven.  
 

 
30 Beeldbank.cultureelerfgoed.nl  
31 De kadastrale kaarten zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeorefereerd. De locatie van de historische bebouwing in en naast 
het plangebied is echter indicatief. 
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Afbeelding 14. Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop het huis op de voormalige linkeroever van 
de Mark (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  

 
De topografische kaarten vertonen lange tijd hetzelfde beeld.  
In 1962 toont de topografische kaart32 dat de loop van de Mark rechtgetrokken en gekanaliseerd 
is. Hierdoor ligt een groot deel van de Molenpolder nu aan de overzijde van de rivier. En de 
polder waarbinnen het hierboven vermelde huis met erf lag ligt nu bij het dorp Terheijden. Op 
deze locatie (naast de haven van Terheijden) verschijnt nu het toponiem ‘Het Veerhuis’. Grote 

 
32 www.topotijdreis.nl  
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delen van de oorspronkelijke loop zijn niet meer watervoerend. Een deel van de oorspronkelijke 
loop van de Mark is wel behouden gebleven als de haven van Terheijden.  
Bij deze kanalisering zijn ook de oorspronkelijke dijken verdwenen en is de grond gebruikt voor 
diverse fiets- en wandelpaden.33 
 
Op de topografische kaart van 197034 is te zien dat het overblijvende deel van de Molenpolder nu 
bebouwd geraakt is. Vanaf 1988 verschijnt ter hoogte van het toponiem ‘Het Veerhuis’ een groot 
gebouw, welke in 2004 plaats gemaakt heeft voor de bouw van een woonwijk.  
 

 
Afbeelding 15. Uitsnede van (een copy van) de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744, de globale ligging 
van het plangebied in het rood (bron: www.archieven.nl).  

 

 
33 Mededeling Johan Bax, bestuurslid van Heemkundekring De Vlasselt. (per mail, dd 22 september 2020). 
34 www.topotijdreis.nl 

http://www.archieven.nl/
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Afbeelding 16. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: www.topotijdreis.nl). 

 

 
Afbeelding 17. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: www.topotijdreis). 

 

Zonzeelse Polder 
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Afbeelding 18. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1950 (bron: www.topotijdreis).  

 
Mogelijke verstoringen 
Het plangebied is in het buitengebied van Terheijden voor het grootste deel nooit bebouwd 
geweest. Enkel ter hoogte van de Laakdijk kwam bebouwing voor vanaf tenminste begin 19e 
eeuw. Van deze bebouwing zijn in mindere mate verstoringen te verwachten. In het deel van het 
plangebied dat de kern van Terheijden raakt kunnen oudere archeologische resten mogelijk in 
grotere mate verstoord zijn door de bebouwing uit de nieuwe tijd. Hierbij valt te denken aan 
verstoringen zoals oude funderingen.  
Op de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn geen ontgrondingen aangegeven 
in het plangebied.35 Wel kan de aanleg van de moderne wegen op of naast de dijken de bodem 
verstoord hebben, vooral indien hier ook nutsvoorziening (riolen, kabels en leidingen) aangelegd 
zijn. Ook kunnen landbouwactiviteiten in het verleden bodemverstoring hebben veroorzaakt, 
alsook de turfwinning die in de omgeving plaatsgevonden heeft.  
  

 
35 https://www.arcgis.com 

http://www.topotijdreis/
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3 Bekende waarden 

3.1 Archeologische waarden 

Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 500 m rondom het 
plangebied opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), 
archeologische waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische 
onderzoeken (zie kaart 459172–ARCHIS in de kaartenbijlage).  
Ook is contact opgenomen met de plaatselijke heemkundekring, voor informatie over eventueel 
nog onbekende archeologische vondsten in deze omgeving.36 
 
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen 
Op respectievelijk circa 300m en 480m ten zuiden van het plangebied zijn AMK-terrein 4879 en 
4878 met een hoge archeologische waarde aanwezig. Het betreft terreinen met een mogelijke 
huisterp. Er werden echter geen vondsten gedaan en ook boringen in 1976 bleven leverden geen 
indicaties op. Mogelijk houden beide ophogingen eerder verband met het beleg van Breda.  
Er zijn geen archeologische rijksmonumenten aangewezen.  
Rijksmonumenten in de omgeving zijn De Kleine Schans (monumentennr. 34998), het voormalige 
blokhuis bij de Schans (monumentennr. 34997), en Molen De Arend (monumentennr. 34992). 
Daarnaast zijn ook de kerk en 12 woonhuizen uit de oude bewoningskern van Terheijden als 
rijksmonument aangeduid. 
 

AMK-nr Waarde Complex Begin Eind 

4878 hoge archeologische waarde Huisterp Nieuwe tijd: 1500 - 1950 Nieuwe tijd: 1500 - 1950 

4879 hoge archeologische waarde Huisterp Nieuwe tijd: 1500 - 1950 Nieuwe tijd: 1500 - 1950 
Tabel 3. AMK-terreinen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS) 

 

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen 
Vanuit archiefonderzoek is de locatie van kasteel Bergvliet bekend op circa 300m ten noorden 
van het plangebied (Zaakid. 3242149100). 
 
Op circa 430m ten noorden van het plangebied is uit literatuurstudie bekend dat in deze regio 
omtrent 1780 een potje met 24 goudstukken uit de vroeg en midden romeinse tijd gevonden is 
(Zaakid. 2886293100).  
 
Op circa 10m ten oosten van het plangebied zijn bij niet archeologische graafwerkzaamheden 
funderingsresten en keramiek aangetroffen (Zaakid. 2911215100). De vondst werd gedaan bij het 
uitgraven de gracht, teneinde deze weer met water te vullen. Het zou hier de zuidoostelijke zijde 
van de schans betreffen. Het is onduidelijk in welk jaar de vondst is gedaan. De vondst is tevens 
vastgelegd in een rapportage. De exacte locatie van de schans ten opzichte van het plangebied 
laat zich daarom niet duiden. 
 
De overige archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied zijn afkomstig uit 
archeologisch onderzoek en worden hieronder bij het desbetreffende onderzoek besproken. 
Deze staan derhalve niet in onderstaande tabel vermeld. 

 
36 Op 22-9-2020 is er via mail informatie opgevraagd bij Heemkundekring De Vlasselt. Hierop is dezelfde avond reactie 
gekomen van Johan Bax, bestuurslid bij de Heemkundekring, met de belofte een boekje van De Vlasselt op te sturen. Dit 
is tot op heden niet ontvangen. 



Antea Group Archeologie 2020/177 
Bureauonderzoek 
projectnummer 459172 
25 januari 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 24 van 44 

 

Zaakid begin eind complextype verwerving 

3242149100 middeleeuwen Nieuwe tijd Versterking onbepaald Indirect: archief 

2886293100 Vroeg Romeinse 
Tijd 

Midden Romeinse 
Tijd 

depot indirect: literatuur 

2911215100 Nieuwe tijd vroeg Nieuwe tijd vroeg schans Niet-archeologisch: 
graafwerk 

Tabel 4. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS) 

 
Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken 
Op circa 330m ten westen van het plangebied is het tracé van de HSL onderzocht door middel 
van veldverkenning, booronderzoek en geofysisch onderzoek (Zaakid. 2025464100, 2027279100, 
2030412100, 2093237100). Hierbij werden binnen het onderzoeksgebied geen vindplaatsen 
aangetroffen. 37 
 
Op circa 420m ten zuiden van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek en 
controlerend booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2077767100). De rapportage van dit onderzoek 
is niet (digitaal) beschikbaar. 
 
Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in een gebied dat in Archis aangeduid staat als 
onderzoeksgebied van een proefsleuvenonderzoek (Zaakid. 2131858100). In de praktijk bleek dit 
proefsleuvenonderzoek veel kleiner en ligt dit op circa 540m ten zuiden van het plangebied. Bij 
het proefsleuvenonderzoek zijn sporen en vondsten aangetroffen die betrekking hebben op 
militaire handelingen in de Tachtigjarige Oorlog, waaronder een gracht, wal en loopgraaf, in 
combinatie met wapenonderdelen en musketkogels. Aanbevolen werd het noordelijke deel van 
het terrein verder te onderzoeken, indien behoud in situ niet mogelijk was. 38 
 
Op circa 305m ten zuiden van het plangebied (ter hoogte van de bebouwde kom van Terheijden) 
is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2137990100). Hierbij werd een minstens 3m 
brede, oost-west geöriënteerde, gracht aangetroffen, ingegraven in het kleipakket, die mogelijk 
behoorde tot de schans die op deze locatie aanwezig is geweest (en waarvan de contouren nog 
zichtbaar waren in het landschap). Geadviseerd werd om dit landschaprelict in situ te behouden. 
Indien dit niet mogelijk was dienden op deze locaties een archeologische begeleiding uitgevoerd 
te worden. 39 
 
Op circa 400m ten zuiden van het plangebied is bij de Spinolaschans een proefsleuvenonderzoek 
en archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 2146973100 – deelgebied 3). Hierbij zijn op 
één van de drie onderzochte locaties (poel D) enkele sporen aangetroffen. Het betreft twee 
greppels, twee mogelijke paalsporen, een kuiltje en een cirkelvormige concentratie van 
bakstenen; allen uit de nieuwe tijd. 40 
 
Op circa 40m ten noorden het plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 2192438100). Hieruit bleek dat het terrein in een beekdalopvulling ligt. Op 
basis hiervan werd geadviseerd om vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische 
begeleiding uit te laten voeren bij graafwerkzaamheden dieper dan 1,5m -mv. 41 
 

 
37 Rapportage niet digitaal beschikbaar. Informatie uit Archis. 
38 Van der Weerden en van de Venne, 2007. 
39 Habraken, 2007. 
40 De Winter, 2008.  
41 Berkhout, 2008.  
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Op circa 400m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 2200326100). Op basis van het bureauonderzoek kreeg het terrein een lage 
of middelhoge verwachting op resten uit de romeinse tijd en een hoge verwachting op resten uit 
de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uit het veldonderzoek bleek de bodem grotendeels 
onverstoord. Onder het veen werd geen bodemvorming aangetroffen waardoor uit de periodes 
vóór de veenvorming geen resten te verwachten zijn. Ook werden geen aanwijzingen 
aangetroffen voor resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Er werd derhalve geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. 42 
 
Op circa 70m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 2200334100). Uit het veldonderzoek bleek dat er sprake was van hoge zwarte 
enkeerdgronden. Gezien de ligging nabij het 17e eeuwse Slotje werd verwacht dat de humeuze 
bovengrond niet onder invloed van beakkering maar door ophogingen en depositie van afval, 
gerelateerd aan bewoningsactiviteit in het verleden ontstaan is. De ouderdom van de 
aangetroffen vondsten nam toe naar gelang de diepte waar deze aangetroffen werden, wat 
mogelijk wijst op een archeologische vindplaats in het gebied. Derhalve werd geadviseerd een 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren.43  
 
Op circa 200m ten zuiden het plangebied is een proefputtenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 
2282356100).  Hierbij werden geen bewoningssporen uit de prehistorie aangetroffen. Wel 
werden sporen van voormalige infrastructuur (zoals greppels, waarvan één die gerelateerd is aan 
de kronkeldijk) en economische activiteiten (moernering) aangetroffen. De vindplaatsen werden 
niet behoudenswaardig geacht en geadviseerd werd om het terrein vrij te geven voor verdere 
ontwikkeling. 44 
Op een deel van dezelfde locatie werd een archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 
2204522100). Hierbij werd de greppel die parallel aan de kronkeldijk lag aangetroffen. De 
kronkeldijk uit de late middeleeuwen was nog tot 1988 zichtbaar in het landschap en vermoed 
wordt dat de greppel voor een niet nader te bepalen periode gelijktijdig met de dijk moet hebben 
bestaan. De vindplaats werd behoudenswaardig geacht. Het archeologisch niveau werd niet 
bereikt en de archeologische sporen bleven in situ bewaard. 45 
 
Op circa 410m ten zuiden van het plangebied is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 
2257676100). Op basis van het vooronderzoek werd een bodemopbouw met klei op veen op 
dekzand verwacht. In twee werkputten echter, bleek de bodemopbouw te bestaan uit een C-
horizont die werd bedekt door een dun laagje donkergrijze klei met daarop een dik pakket 
donkerbruin zeer humeus veen en een bouwvoor. Mogelijk is het Hollandveen weggeslagen 
tijdens overstromingen en heeft de afgezette klei op het dekzand een ondoordringbare laag 
gevormd. Ook is mogelijk dat het hier een oudere klei-afzettingen betreft of dat het een oudere 
verspoelde kleilaag is. Deze kleilaag zorgde er in ieder geval voor dat regenwater vastgehouden 
werd waardoor opnieuw veenvorming plaatsvond. Er werden zes archeologisch relevante sporen 
aangetroffen, vijf greppels of sloten en een paalspoor. Verwacht werd dat het volledig opgraven 
van het gebied niet meer informatie op zou leveren en vervolgonderzoek werd derhalve niet 
geadviseerd. 46 
 
Vlak naast het tracé, op de Laakdijk, is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 2318888100). Hierbij werd vastgesteld dat het grootste deel van het terrein verstoord 

 
42 Dielemans en Verbeek, 2008a. 
43 Dielemans en Verbeek, 2008b. – Dit rapport werd niet beoordeeld door het bevoegd gezag.  
44 Dyselinck, 2010.  
45 Nollen, 2012. 
46 Nollen en de Jonge, 2012.  
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was. Enkel op één locatie ( in het zuidelijke deel, bij de dijk) was de verstoring beperkt tot 0,3m -
mv. Geadviseerd werd om enkel in de zone van circa 8m langs de dijk, graafwerkzaamheden 
dieper dan 0,3m -mv archeologische te begeleiden. Regio West-Brabant oordeelde dat voldoende 
aangetoond was dat het terrein verstoord was en gaf het terrein vrij voor de geplande 
werkzaamheden. 47 
 
Op circa 250m ten zuiden/zuidwesten van het plangebied zijn bij ontgrondingswerkzaamheden 
resten van een 16e eeuws dijkje aangetroffen (Zaakid. 2328631100). Nader onderzoek wees uit 
dat de dijk in verschillende fasen is opgebouwd en door de jaren heen, naast opgehoogd, ook 
verbreed is. In de jaren 1960 verloor het dijkje zijn functie door de aanleg van hoge en brede 
moderne dijken. 48 
 
Vlak naast het plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 
2378933100 en 2378941100). Op basis van het bureauonderzoek gold een middelhoge 
verwachting voor resten het laat paleolithicum en mesolithicum, een lage verwachting voor 
neolithicum tot en met vroege middeleeuwen en een middelhoge verwachting op late 
middeleeuwen en nieuwe tijd. Uit het booronderzoek bleek de toplaag te bestaan uit een 50 tot 
100cm dikke opgebrachte laag. Hieronder bevond zich zandige klei of sterk lemig zand, soms met 
plantenresten. Tussen deze lagen bevinden zich mariene afzettingen van sterkt zandige klei. Er 
werden geen archeologische indicatoren aangetroffen in of boven de kleiafzettingen die in de 
volle en late middeleeuwen gevormd zijn waardoor de verwachting voor late middeleeuwen en 
nieuwe tijd naar beneden kan worden bijgesteld. Er zijn binnen 2m -mv geen dekzandafzettingen 
aangetroffen waardoor resten uit laat paleolithicum en mesolithicum niet te verwachten zijn. 
Derhalve werd het terrein vrijgegeven voor bodemingrepen die niet dieper dan 2m-mv reiken. 49 
 
Op circa 160m ten noorden van het plangebied is een archeologische bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 2433048100 en 2433056100). Vanwege de ligging op een dekzandvlakte, 
eventueel afgedekt met veen, was het terrein in de meeste perioden waarschijnlijk niet geschikt 
voor bewoning. In de late middeleeuwen werd er een omgracht herenhuis, een “Slotje” 
gebouwd, welke een prominente plaats in de regio had en in de jaren 1880 afbrandde. De 
bijhorende boerderij bestaat wel nog. De kans op sporen uit de (late) middeleeuwen tot nieuwe 
tijd wordt hoog ingeschat. De verwachting op de overige perioden is laag. Bij het booronderzoek 
werd in de dekzandvlakte een greppel, opgevuld met venig materiaal aangetroffen. Mogelijk 
betreft het de omgrachting van het Slotje. De kans op sporen ouder dan de (late) middeleeuwen 
en nieuwe tijd blijft derhalve laag. De verwachting op sporen uit de (late) middeleeuwen en 
nieuwe tijd blijft hoog. Aangezien de geplande ontwikkelingen vooraf zouden gaan door 
ophoging van het terrein met 1m zand en de geplande huizen op palen zouden worden 
gefundeerd, werd het terrein vrijgegeven voor de geplande ontwikkelingen. 50 
Op het terrein net ten zuiden hiervan werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd (Zaakid. 
2462127100) De rapportage van dit onderzoek is niet (digitaal) beschikbaar.  
 
Op circa 450m ten noorden van het plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 4566581100). Op basis van het bureauonderzoek gold een middelhoge 
verwachting op laat paleolithicum tot en met midden bronstijd. Uit het booronderzoek bleek het 
dekzand echter grotendeels afgetopt tot in de C-horizont. Gezien de verwachte veldpodzol werd 
aangenomen dat minimaal 40 tot 50cm van de top van het dekzand ontbreekt. Hierdoor zijn geen 

 
47 De Kramer, 2011. 
48 Nollen en de Jonge, 2010. 
49 Boots en Stiekema, 2012.  
50 Hos, 2014. 
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intacte vondstconcentraties en vondstspreidingen meer te verwachten. Enkel diepe grondsporen 
kunnen nog worden verwacht. Derhalve werd geen vervolgonderzoek geadviseerd. 51 
Op een deel van het terrein vond een aanvullend booronderzoek plaats (Zaakid. 4573758100). 
Hieruit bleek dat onder het bestaande erf sprake is van een flank van een dekzandrug, waarbij 
het hogere deel van de dekzandrug samenvalt met de zuidelijke helft van het erf en het lagere 
deel samenvalt met het noordelijke deel. In het lagere deel is het dekzand afgedekt door een 
dunne laag veraard veen. In het hogere zuidelijke deel ligt op het dekzand geroerde grond, 
mogelijk restanten van een oud bouwlanddek. De top van het pleistocene dekzand bestond in 
alle boringen uit een C-horizont. In de lagere delen houdt dit waarschijnlijk verband met de natte 
bodemcondities in het Holoceen, waardoor bodemvorming niet mogelijk was. In het noordelijke 
deel lijken de C-horizonten vooral het gevolg van vergraving of verstoring van de bodem. Ook 
hier ontbreekt waarschijnlijk 40 tot 50cm van de top van het dekzand waardoor de verwachting 
laag is. 52 
 
Op circa 200 a 370m ten noorden en oosten van het plangebied is voor een wegtracé een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4591115100). Op basis hiervan gold een 
hoge verwachting op laat paleolithicum tot en met de nieuwe tijd, met de nadruk op romeinse 
tijd tot en met nieuwe tijd. Geadviseerd werd om de geplande werkzaamheden uit te voeren 
onder archeologische begeleiding. 53 
Op dezelfde locatie werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4681390100). De 
rapportage van dit onderzoek is (nog) niet beschikbaar.  
Enkele maanden later werd ook een archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 
4729083100). De rapportage van dit onderzoek is (nog) niet beschikbaar.  
 
Op circa 180m ten westen van het plangebied is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 4600098100 – cluster Zonzeel). De vier noordelijke deelgebieden in deze cluster, waar 
het pleistocene zand op relatief gering diepte aangetroffen werd, kregen op basis van het 
booronderzoek een hoge verwachting op laat paleolithicum en mesolithicum en hier werd 
vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Voor de vier zuidelijke deelgebieden, waar vastgesteld 
werd dat het terrein reeds vroeg te nat was voor bewoning, gold een lage verwachting en 
derhalve was hier vervolgonderzoek niet nodig. 54 
 
Op circa 140m ten westen van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 4620234100). Hieruit bleek dat het noordelijke deel van het terrein gelegen is op de 
uitlopers van relatief hooggelegen delen van het dekzandlandschap. Daardoor heeft het een 
middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum. 
Het zuidelijke deel van het terrein ligt in een voormalig buitendijks getijdengebied waardoor de 
verwachting op resten van bewoning uit alle perioden laag is. Vanwege de ligging ver van 
historische bebouwing geldt ook een lage verwachting voor resten van bewoning en begraving 
uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. 55 
 
Op circa 70m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 4620250100 een 4641587100). Het terrein ligt op de overgang van een ten noorden 
gelegen lage dekzandrug naar een lagergelegen deel van het dekzandlandschap met 
waarschijnlijk natuurlijke waterlopen. Hierdoor geldt een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum. Vanaf het neolithicum raakte 

 
51 Kerkhoven, 2017.  
52 Rapportage (nog) niet (digitaal) beschikbaar. Informatie uit Archis. 
53 Rap, 2018. 
54 Van Putten, 2018. 
55 Exaltus en Orbons, 2019a.  
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het terrein overgroeid met veen en bleef tot aan de veenontginningen in de middeleeuwen 
onbewoonbaar. De verwachting op resten uit deze perioden is derhalve laag, met uitzondering 
van de de hoger gelegen noodoostrand van het terrein, waar de verwachting middelhoog is. De 
verwachting op late middeleeuwen en nieuwe tijd is laag. Geadviseerd werd om het terrein door 
middel van een booronderzoek nader te onderzoeken. 56 
Dit booronderzoek (Zaakid. 4641610100) wees uit dat het terrein in het verleden dermate nat 
was dat geen sporen van podzolvorming aanwezig zijn en het voor bewoning ook niet geschikt 
was. Enkel in het noorden zijn enkele delen mogelijk wel geschikt geweest voor bewoning. Ook 
hier zijn geen resten van podzolvorming aangetroffen. Mogelijk zijn deze verloren gegaan in de 
bouwvoor. Er werden geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Derhalve werd 
archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 57 
 
Op circa 80 a 90m ten noorden en oosten van het plangebied is, bij de Kleine Schans, een 
archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4671670100 en 4671679100). De 
bodemopbouw bleek hier grotendeels intact. Verwacht werd dat resten uit het paleolithicum tot 
en met neolithicum door latere overstromingen geërodeerd zouden zijn. Derhalve bleef enkel de 
verwachting op late middeleeuwen en nieuwe tijd gehandhaafd. 58 
 
Op circa 300m ten zuiden het plangebied werd een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 
voor oeverwerkzaamheden langs het Wilhelminakanaal (Zaakid. 4699924100). Op basis hiervan 
werd voor de zone die in het onderzoeksgebied van dit rapport ligt geen vervolgonderzoek 
noodzakelijke geacht. 59 
 
Op circa 250m ten noorden van het plangebied is een  bureauonderzoek uitgevoerd (ZAakid. 
4716447100). Hieruit bleek het terrein gelegen op een met (verspoeld) dekzand bedekte rug naar 
het beekdal van de Mark. Eerder uitgevoerd booronderzoek gaf aan dat de bodem in deze 
omgeving bestaat uit met beekafzettingen afgedekt dekzand. Ook bleek het dekzand ten 
noordoosten van het terrein sterk op te duiken en werd geconcludeerd dat de gradiënt zich daar 
bevindt. Derhalve werden geen bewoningssporen verwacht. In de beekafzettingen worden enkel 
resten gerelateerd aan natte context, met name afvaldumps. Wel zijn nabij het terrein rsten van 
een greppelsysteem  te verwachten, maar de kans op het aantreffen van dergelijke lokale resten 
is klein. De beekafzettingen worden afgedekt door een één tot twee meter dik pakket getijdeklei 
uit de nieuwe tijd en/of ophoogzand uit de jaren 1960. Op basis hiervan en mede door de 
geplande ontwikkeling met een balkenfundering op schroefpalen werd geadviseerd het terrein 
vrij te geven. 60 
 
Vlak langs het plangebied ligt een terrein waarvoor een archeologisch bureauonderzoek is 
uitgevoerd (Zaakid. 4728776100). De rapportage van dit onderzoek is (nog) niet beschikbaar.  
 

Zaakid 
OM-nr 
(oud) 

type onderzoek uitvoerder 

2025464100 10018 archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2027279100 10314 archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2030412100 10337 archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2077767100 3683 archeologisch: bureauonderzoek Vestigia BV 

 
56 Exaltus en Orbons, 2019b. 
57 Exaltus en Orbons, 2018. 
58 Rapportage (nog) niet beschikbaar. Informatie uit Archis.  
59 Nater, 2020.  
60 Ellenkamp, 2019.  
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Zaakid 
OM-nr 
(oud) 

type onderzoek uitvoerder 

2093237100 9106 archeologisch: (veld)kartering RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2131858100 19142 archeologisch: proefputten/proefsleuven Gemeente Breda 

2137990100 19995 archeologisch: proefputten/proefsleuven Gemeente Breda 

2146973100 21320 archeologisch: begeleiding Gemeente Breda 

2192438100 27784 archeologisch: boring IDDS Archeologie B.V. 

2200326100 28980 archeologisch: boring BILAN 

2200334100 28981 archeologisch: boring BILAN 

2204522100 44438 archeologisch: begeleiding Gemeente Breda 

2257676100 36947 archeologisch: proefputten/proefsleuven Gemeente Breda 

2282356100 40380 archeologisch: proefputten/proefsleuven BAAC BV 

2318888100 45332 archeologisch: boring IDDS Archeologie B.V. 

2328631100 46624 archeologisch: begeleiding Gemeente Breda 

2378933100 53257 archeologisch: boring Econsultancy BV 

2378941100 53256 archeologisch: bureauonderzoek Econsultancy BV 

2433048100 60238 archeologisch: bureauonderzoek Econsultancy BV 

2433056100 60239 archeologisch: boring Econsultancy BV 

2462127100 63964 archeologisch: geofysisch onderzoek Archeopro 

4566581100  archeologisch: boring Transect 

4573758100  archeologisch: boring Transect 

4591115100  archeologisch: bureauonderzoek Transect 

4600098100  archeologisch: boring BAAC BV 

4620234100  archeologisch: bureauonderzoek Archeopro 

4620250100  archeologisch: bureauonderzoek Archeopro 

4641587100  archeologisch: bureauonderzoek Archeopro 

4641610100  archeologisch: boring Archeopro 

4671670100  archeologisch: bureauonderzoek Econsultancy BV 

4671679100  archeologisch: boring Econsultancy BV 

4681390100  archeologisch: proefputten/proefsleuven Transect 

4699924100  archeologisch: bureauonderzoek Antea Group Archeologie 

4716447100  archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

4728776100  archeologisch: bureauonderzoek BAAC BV 

4729083100  archeologisch: begeleiding Transect 

4758543100  archeologisch: proefputten/proefsleuven Econsultancy BV 

Tabel 5. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS). 

 

3.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

Er zijn in het plangebied geen geregistreerd ondergrondse bouwhistorische waarden bekend.61 In 
de omgeving zijn wel een aantal rijksmonumenten aangeduid (zie hierboven), waaronder de 
Schans die vlakbij het plangebied gelegen is.  

 
61 Atlasleefomgeving.nl 
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3.3 Conclusie  

In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk resten uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd aangetroffen. Daarnaast is ook een vondst bekend uit de Romeinse tijd. Vanaf het 
neolithicum werden delen van het plangebied (vooral het westelijke deel) vermoedelijk te nat 
voor bewoning waardoor de kans op het aantreffen van archeologische resten vanaf het 
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen laag is. Omdat zich binnen het plangebied 
echter nog intacte dekzandruggen kunnen bevinden, welke zeer geschikt waren als 
bewoningslocaties in het paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, bronstijd en de ijzertijd, is 
het niet onwaarschijnlijk dat resten uit deze perioden voorkomen. Op basis van de informatie 
over de diepteligging van de verschillende geologische lagen uit het DINOloket en uit de 
voorgaande (boor)onderzoeken in de omgeving van het plangebied, kon een verwachtingsmodel 
worden gemaakt over de diepteligging van de geologische lagen in het plangebied. Dit model 
werd gebruikt voor het maken van de advieskaarten.  
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Bestaande verwachtingskaarten 

Provinciale verwachtingskaart 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (CHW 2010, herziening 
2016)62 ligt het westelijk deel van het plangebied in de regio van provinciaal cultuurhistorisch 
belang, namelijk het zeekleigebied. Het oostelijke deel ligt in de regio van provinciaal 
cultuurhistorisch belang ‘de Baronie’ en in het Cultuurhistorisch landschap ‘de Zuiderwaterlinie 
bij Terheijden’. 
 
Het zeekleigebied maakt deel uit van het Zuidwest-Nederlandse deltagebied. De bodem bestaat 
uit zeeklei, behalve ten oosten van de lijn Moerdijkbruggen-Helkant waar zoetwaterklei ligt. Ten 
zuiden van Lepelstraat grenst het gebied in het oosten van oudpleistocene hogere gronden. 
Elders komen in het zuiden van de regio plaatselijk jongpleistocene zandgronden aan de 
oppervlakte: donken en bergen. Het zeekleigebied wordt doorsneden door Mark, Dintel en Vliet 
en diverse kreken, met name in de Biesbosch. Buitendijks liggen slikken en gorzen die langs de 
Schelde schorren heten. Aanvankelijk was heel de regio een veengebied dat in de hoge 
middeleeuwen en late middeleeuwen in eerste instantie agrarisch ontgonnen werd en waarin 
men ook aan turfgraverij deed. In samenhang met de vorming van de Zeeuwse zeearmen en het 
Hollands Diep overstroomde het gebied steeds verder, beginnen rond 1250 in het westen en 
culmiinerend in de St. Elisabethsvloed van 1421 in het oosten met de vorming van de Biesbosch. 
Dit oprukken van de zee-invloed was mede mogelijk door het turfgraven voor de zoutproductie. 
Wanneer in de Noordwesthoek een gebied een eeuw of anderhalve eeuw overstroomd geweest 
was, kon het herdijkt worden als kleipolder.63 
 
De Baronie is onderdeel van het dekzandplateau dat doorsneden wordt door beken. De Aa of 
Weerijs en de Mark bevinden zich in het westelijk deel. In het oostelijke gedeelte ligt de breuklijn 
die de westgrens vormt van de Roerdal Slenk. In het zuiden stromen 't Merkske, de Chaamse 
beken en de Strijbeekse beek. Het zandlandschap bestaat uit een grofmazige mozaïek van oude 
en jonge zandontginningen en bossen. Kenmerkend voor de oude zandontginningen zijn dorpen 
en buurtschappen zonder open akkercomplexen en bijhorende groenstructuren. Op enkele 
plaatsen komen open akkercomplexen voor. De bebouwing en de akkers liggen vaak op de rand 
van de beekdalen, de graslanden (beemden) in het beekdal en de (voormalige) heidevelden op 
de hogere zandgronden. 64  
 
De grondslag van het landschap van de Zuiderwaterlinie bij Terheijden is gelegd in de late 
middeleeuwen. In het zuiden kwam de stad Breda tot ontwikkeling en werd een welvarende 
handelsstad, mede dankzij de Mark, die tot Breda bevaarbaar was. De Mark had een open 
verbinding met de zee en de invloed van eb en vloed was tot in Breda merkbaar. Al in de 
middeleeuwen zijn de dijken langs de Mark aangelegd. In die tijd heeft ook de ontginning en de 
inrichting ten behoeve van de landbouw plaatsgevonden. Op de hogere delen van het terrein 
kwamen akkercomplexen en individuele kampontginningen tot stand, langs de Mark werden de 
broekbossen gekapt en omgezet in wei- en hooiland. In dit landschap komen een drietal 
landgoederen voor (Burgst, IJzer Hek en Oosterheide).  
 

 
62 Zoals de naam zegt geeft de CHW enkel cultuurhistorische waarden weer en geen archeologische verwachting.  
63 CHW provincie Noord-Brabant 
64 CHW provincie Noord-Brabant 



Antea Group Archeologie 2020/177 
Bureauonderzoek 
projectnummer 459172 
25 januari 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 32 van 44 

 

Breda werd een centrum van turfhandel. De turf werd gestoken in de omvangrijke veengebieden 
bij de stad. Bij Terheijden lagen grote veengebieden tussen de Mark en de hogere zandgronden 
bij Teteringen. Ook was Terheijden een plaats waar turf overgeslagen werd in schepen die naar 
de steden in Vlaanderen en Holland voeren. Deze veengronden zijn in de veertiende eeuw 
afgegraven. In de polder De Moeren en De Vucht gebeurde dit door de abdij van Tongerlo, die 
een uithof stichtte aan de noordkant van het veengebied, van waaruit de vervening werd geleid. 
De turfvaarten, via welke de turf werd afgevoerd naar de Mark, zijn nog herkenbaar in het 
landschap. Na de vervening werd de polder in kleine strookvormige percelen verdeeld en 
gebruikt als hooiland. Boerderijen hebben er in het centrale deel nooit gestaan. Dat geldt ook 
voor de Binnenpolder. Die was na de turfwinning zo drassig dat het eeuwenlang onontgonnen is 
gebleven. De twee eendenkooien die er lagen, de Voorste en de Achterste Kooi, waren de enige 
vormen van economische activiteit. Pas in 1954 is het gebied ontgonnen en zijn er sloten en 
weteringen gegraven.  
 
Ambrogio de Spinola, Italiaans veldheer in dienst van Spanje, gaf de aanzet tot het militaire 
landschap bij Terheijden. Bij dit dorp lag al in de middeleeuwen een versterking bij de belangrijke 
handelsweg en vaarroute van Breda naar het noorden. De grens tussen Holland en Brabant lag 
iets ten noorden van Terheijden. In de Tachtigjarige Oorlog werd Breda enkele keren belegerd en 
ging in andere handen over. In 1624 en 1625 belegerden de troepen van De Spinola de stad, 
waarbij de veldheer een circumvallatielinie rond de stad liet aanleggen. Deze bestond uit 
liniedijken, grachten en schansen bij de wegen van en naar de stad. In Terheijden was in 1590 al 
de Kleine Schans opgeworpen, die werd opgenomen in de linie. Tussen Terheijden en Breda 
verrees in 1624 de Grote of Spinolaschans. Toen Breda zich had overgegeven in 1625 werden de 
schansen door de Spaanse troepen geslecht, maar 12 jaar later zijn ze opnieuw opgeworpen door 
Frederik Hendrik om de stad te veroveren. Op 7 oktober 1637 gaven de Spaanse troepen zich 
over. De verovering van Breda was het laatste grote wapenfeit in de Tachtigjarige Oorlog. Iets ten 
oosten van de beide schansen liggen nog enkele verdedigingswerken; twee verdedigingswallen 
van meer dan een kilometer lengte. De grote vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft de 'Linie 
van de Munnikenhof' en de 'Linie van Den Hout' in 1701 ontworpen. De linies zijn aangelegd, 
omdat er ter plekke een strook hogere gronden lag die niet onder water gezet kon worden. De 
verdedigingswerken maakten onderdeel uit van de vestinglinie De Zuiderfrontier of 
Zuiderwaterlinie. Breda was een belangrijke garnizoensplaats en in 1828 werd de Koninklijke 
Militaire Academie opgericht. De militairen oefenden op de heidevelden ten zuiden van 
Oosterhout. De kogelvangers op landgoed Oosterheide en de zandverstuivingen en 
schuttersputjes op de Cadettenkamp herinneren hier nog aan. 
 
Vanaf ongeveer 1650 werden er landgoederen aangelegd buiten Breda. Ten noorden van Breda 
lagen verschillende landgoederen. Het kasteel van Burgst werd verwoest in de Tachtigjarige 
Oorlog; iets ten zuiden daarvan is in 1790 het landhuis Burgst gebouwd. Ten noorden hiervan, op 
de hogere gronden langs de Mark lagen de landgoederen Emer en IJzer Hek. Van Emer is weinig 
overgebleven, maar de landgoederen Burgst en IJzer Hek zijn belangrijke onderdelen geworden 
binnen de nieuwbouwwijken van Breda, de Haagsche Beemden. Belangrijke cultuurhistorische 
waarden, zoals zichtassen, lanen, houtwallen en waterpartijen konden hierdoor bewaard blijven. 

65  
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
Op de gemeentelijke verwachtingskaart van Drimmelen66 is te zien dat het westelijke deelgebied 
in een zone met middelhoge archeologische verwachting ligt en het oostelijke deelgebied in een 

 
65 CHW provincie Noord-Brabant 
66 Gemeente Etten-Leur. 
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zone met lage archeologische verwachting (Afbeelding 19). De dijk staat wel aangemerkt als 
historisch waardevolle weg.  
 

 
 
Afbeelding 19. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart met in het rood de 
locatie van het plangebied (bron: gemeente Drimmelen). 

4.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerde 
archeologische verwachting worden opgesteld.  
 
Datering 
Gezien de aanwezigheid van dekzandruggen en de nabijheid van een beekdal is er een 
middelhoge verwachting op vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum.  
In het westelijke deel van het plangebied was het terrein waarschijnlijk toen al, en zeker vanaf 
het neolithicum tot en met de middeleeuwen, te nat voor bewoning. Het veen heeft derhalve 
een lage tot geen verwachting voor bewoningssporen.  
Ter hoogte van de historische kern van Terheijden (oostelijke deel van het plangebied) lag het 
terrein hoger (mogelijk op een dekzandrug) en kunnen, getuige de vondst van romeinse munten, 
ook resten uit de romeinse tijd aanwezig zijn (middelhoge verwachting). Hoewel hier nog geen 
archeologische aanwijzingen voor zijn in de omgeving van het plangebied is het mogelijk dat de 
hogere dekzandruggen (mogelijk aanwezig in het westelijke deel) zich resten bevinden uit het 
laat-neolithicum, bronstijd of de ijzertijd (middelhoge verwachting). 
 
Vanaf de (late) middeleeuwen werd in de omgeving veen ontgonnen en ontstond het dorp 
Terheijden. Ook werden dijken aangelegd. Delen van het plangebied lagen toen in onbebouwde 
polders, waardoor ook hier de verwachting op archeologische resten laag is. Enkele zones liggen 
op korte afstand van de Kleine Schans (net boven de Lage Linie en de Markschans). Hier is de 
verwachting op resten die samenhangen met deze schans hoog. Ten noorden en oosten van de 
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huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut reeds bebouwing 
aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds bebouwing 
aanwezig was. De verwachting hierop is middelhoog tot hoog.  
 
Complextype  
Uit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen resten verwacht worden die 
samenhangen met de mobiele leefwijze van de mens, zoals kleine kampementen die slechts 
tijdelijk en/of periodiek bewoond werden. Dergelijke vindplaatsen zijn te herkennen aan 
vuursteenconcentraties en haardkuilen. 
 
Vanaf het Laat-Neolithicum tot en met de Romeinse tijd kunnen op de dekzandruggen, duinen 
of de flanken ervan resten van grotere huizen/nederzettingen worden verwacht, net als 
schuren, spiekers en opstallen. Verder kunnen sporen van agrarische activiteit worden 
aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Daarnaast kunnen ook menselijke 
begravingen/crematies worden aangetroffen, afhankelijk van de datering variërend van 
vlakgraven tot crematiegraven. Ook off-site materiaal kan worden verwacht. 
 
Vanaf de late middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen sporen van agrarische activiteit worden 
aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Ook resten van en samenhangend met oude dijken 
kunnen verwacht worden. Daarnaast kunnen (vooral in de directe omgeving van Kleine Schans) 
resten worden aangetroffen welke samenhang hebben met de schans. Denk aan greppels of 
andersoortige verdedigingsstructuren zoals een gracht.  
 
Omvang 
De omvang kan variëren van puntvondsten tot nederzettingen van enkele honderden vierkante 
meters. 
 
Diepteligging 
Resten uit het paleolithicum tot en met de Romeinse tijd worden verwacht in de top van het 
dekzand. Ter hoogte van de dekzandruggen is het dekzand te verwachten vanaf het maaiveld. 
Naast de dekzandruggen is het dekzand afgedekt door een kleipakket tot 3,58 m dik. Het is niet 
duidelijk hoe het verloop is wat betreft de diepteligging van het dekzand, bij de overgang van de 
dekzandruggen naar de kleigronden. Ook is onduidelijk op welke locaties en in welke mate de 
dekzandgronden zijn geërodeerd. Een verkennend booronderzoek kan hier meer duidelijk in 
brengen.  
Resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen vanaf het maaiveld aangetroffen worden.  
 
Locatie 
Archeologische sporen en resten kunnen binnen het gehele plangebied voorkomen, aangezien de 
bodemopbouw in het plangebied grotendeels onbekend is. 
De oudste sporen bevinden zich voornamelijk op eventueel in de ondergrond aanwezige 
dekzandruggen. Indien resten aanwezig zijn die samenhangen met de Kleine Schans dan worden 
deze voornamelijk verwacht in de directe omgeving van deze structuur, net boven de Lage Linie 
en de Markschans (zie afbeelding 20). Langs de Laakdijk, en ten noorden en oosten van de 
huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut reeds bebouwing 
aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds bebouwing 
aanwezig was. 
 



Antea Group Archeologie 2020/177 
Bureauonderzoek 
projectnummer 459172 
25 januari 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 35 van 44 

 

 
Afbeelding 20. Uitsnede van de topografische kaart met in het rood de locatie van het plangebied en een 
weergave van de Kleine Schans. 

 

Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum tot laat-neolithicum: vuursteenspreiding, indicaties van de bewerking van 
vuursteen, halffabricaten, productieafval, productiegereedschap. Indicaties voor kortdurende 
nederzettingen/kampen: haardkuilen, verbrand vuursteen. Indicaties voor 
jacht/voedselverzameling en –bereiding: werktuigen, spitsen, bijlen, schrabbers, stekers, etc.  
 
Laat-neolithicum tot en met vroege middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een 
sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), 
greppels, waterputten en afvalkuilen. 
 
Middeleeuwen: nederzettings- en ontginningssporen en resten van agrarische landinrichting. 
 
Mogelijke verstoringen 
Het plangebied is voor het grootste deel nooit bebouwd geweest. Langs de Laakdijk, en ten 
noorden en oosten van de huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale 
minuut reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen 
reeds bebouwing aanwezig was. Deze is echter archeologisch relevant en wordt dus niet 
beschouwd als recente verstoring. Wel kan de aanleg van de moderne wegen op of naast de 
dijken de bodem verstoord hebben, vooral indien hier ook nutsvoorziening (riolen, kabels en 
leidingen) aangelegd zijn. Ook kunnen landbouwactiviteiten in het verleden bodemverstoring 
hebben veroorzaakt. Ook de turfwinning die in de omgeving plaatsgevonden heeft kan verstoring 
hebben opgeleverd maar is wel archeologisch relevant en wordt dus ook niet beschouwd als 
recente verstoring.  

Archeologisch resten mogelijk net boven 
de Lage Linie en de Markschans 
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5 Conclusies en advies 

5.1 Conclusies 

Gezien de aanwezigheid van dekzandruggen en de nabijheid van een beekdal is er een 
verwachting op vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum. Deze zijn te 
verwachting op de hoger gelegen pleistocene afzettingen.  
 
In het westelijke deel van het plangebied was het terrein waarschijnlijk toen al, en zeker vanaf 
het neolithicum tot en met de middeleeuwen, te nat voor bewoning.  
Ter hoogte van de historische kern van Terheijden (oostelijke deel van het plangebied) lag het 
terrein hoger (mogelijk op een dekzandrug) en kunnen, getuige de vondst van romeinse munten, 
ook resten uit de romeinse tijd aanwezig zijn. Hoewel hier nog geen archeologische aanwijzingen 
voor zijn in de omgeving van het plangebied is het mogelijk dat de hogere dekzandruggen zich 
resten bevinden uit het laat-neolithicum, bronstijd of de ijzertijd. In het oostelijke deel kunnen 
ook hogere dekzandruggen of dekzandkoppen (mogelijk onbekende) aanwezig zijn. Het is echter 
niet duidelijk hoe het verloop is wat betreft de diepteligging van het dekzand, bij de overgang van 
de dekzandruggen naar de kleigronden. Ook is onduidelijk op welke locaties en in welke mate de 
dekzandgronden zijn geërodeerd. Een verkennend booronderzoek kan hier meer duidelijk in 
brengen. 
 
De lager gelegen delen waren vanaf het neolithicum waarschijnlijk te nat voor bewoning en 
groeide er veen. Bovendien waren deze zones onderhevig aan regelmatige overstroming door 
getijdewerking en/of stormvloeden. De archeologische verwachting van het veen is derhalve 
laag.  
 
Vanaf de (late) middeleeuwen werd in de omgeving veen ontgonnen en ontstond het dorp 
Terheijden. Hiervoor werden o.a. turfvaarten aangelegd. Ter hoogte van het plangebied kunnen 
langs de oever van de turfvaart ‘de Kraan’ kunnen mogelijk nog resten van ‘haveninfrastructuur’ 
worden verwacht. Ook werden dijken aangelegd. Delen van het plangebied lagen toen in 
onbebouwde polders, waardoor ook hier de verwachting op archeologische resten laag is. Enkele 
zones liggen op korte afstand van de Kleine Schans (net boven de Lage Linie en de Markschans). 
Hier is de verwachting op resten die samenhangen met deze schans hoog. Ten noorden en 
oosten van de huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut 
reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds 
bebouwing aanwezig was.  
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Afbeelding 21. Archeologische verwachting voor het plangebied. Het plangebied is rood omlijnd. Het 
advies voor vervolgonderzoek naar de top van het dekzand geldt voor het oranje gebied. Het advies voor 
vervolgonderzoek naar historische bebouwing uit de middeleeuwen en nieuwe tijd geldt voor de rode 
zones. 

 
Deze verwachtingen zijn alleen correct wanneer blijkt dat de bodemopbouw niet geroerd is en de 
spoordragende niveaus nog intact zijn. Dit kan met een bureauonderzoek alleen niet worden 
vastgesteld, hier is een veldonderzoek door middel van handmatige grondboringen noodzakelijk 
als eerste toets.   
 

5.2 Advies 

Omdat er een middelhoge tot hoge kans is op het aantreffen van archeologische resten binnen 
het plangebied, adviseert Antea Group om binnen het plangebied een inventariserend 
veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen uit te voeren. Op die plaatsen waar eventueel 
historische bebouwing (fundamenten, muren) kan worden aangetroffen is het advies om deze te 
onderzoeken d.m.v. karterend booronderzoek.  
 
Bij het verkennend booronderzoek is het advies om uit 6 boringen per hectare te zetten (wat bij 
lijnvormige plangebied neer komt op één boring per 50 m), alleen op die plaatsen waar het 
archeologisch niveau met de top van het dekzand kan worden aangetroffen. Het archeologisch 
niveau met eventuele sporen ontginnings- en bewerkingssporen is minder interessant, het advies 
is om deze niet verder te onderzoeken. Uitzondering vormen eventuele resten van historische 
bebouwing (muren, fundamenten), welke middels de hieronder beschreven methode karterend 
booronderzoek onderzocht kunnen worden. Het verkennend booronderzoek is er niet primair op 
gericht om archeologische resten aan te treffen (hiervoor is de gehanteerde boordichtheid en –
intensiteit te gering), maar is wel uitermate geschikt om:  

Schans en 
havenstructuur 

bebouwing 



Antea Group Archeologie 2020/177 
Bureauonderzoek 
projectnummer 459172 
25 januari 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 38 van 44 

 

1) de aard van bodemopbouw en  
2) de mate van intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw inclusief de archeologische 
sporendragende niveaus te bepalen.  
 
Voor het karterend booronderzoek wordt geadviseerd uit 7 boringen met een onderlinge afstand 
van 10 meter uit te voeren, ter plaatse van te verwachten historische bebouwing. Met een 
karterend booronderzoek kan naast de bodemopbouw, gaafheid en archeologische potentie ook 
de aan- of afwezigheid van een vindplaats worden vastgesteld. Het karterend booronderzoek is 
daarmee een geschikte methode voor de opsporing van eventuele resten van de historische 
bebouwing zoals muren of fundamenten. 
 
In plangebied hoeft alleen onderzoek te worden gedaan naar de zone ter plaatse van de te 
ontgraven sloten. Ter plaatse van het af te graven maaiveld (verlegging dijkteen) is de ontgraving 
te gering om archeologische lagen te verstoren, hier hoeft geen vervolgonderzoek te worden 
uitgevoerd. In het plangebied ligt de focus op het onderzoeken van het eerste archeologische 
niveau, plaatsen met mogelijk historische bebouwing en het tweede archeologische niveau, de 
top van de dekzandafzettingen (zie ook afbeelding 21).  
  
De verkennende boringen worden gezet tot de maximale ontgravingsdiepte, inclusief veilige 
marge van 30 centimeter, tot 1,3 m – mv (of tot minimaal 25 cm in de onverstoorde top van de C-
horizont in geval van aantreffen van het Pleistocene dekzand, om te controleren of 
archeologische waarden aanwezig kunnen zijn). De karterende boringen worden gezet om 
eventuele muur en/of funderingresten op te sporen. In het geval dat niet op dergelijke resten 
wordt gestuit, worden de karterende boringen in ieder geval gezet tot de maximale 
ontgravingsdiepte, inclusief veilige marge van 30 centimeter, tot 1,3 m – mv (of tot minimaal 25 
cm in de onverstoorde top van de C-horizont in geval van aantreffen van het Pleistocene 
dekzand). 
 
De ligging van de boringen wordt bepaald in het Plan van Aanpak (PvA) conform KNA 4.1, dat 
voorafgaande aan het veldwerk wordt opgesteld en ter afstemming wordt gestuurd naar het 
bevoegd gezag, in deze de gemeente Drimmelen. 
 
Indien uit het archeologisch booronderzoek blijkt dat de niveaus niet intact zijn dan kan vrijgave 
voor het plangebied volgen. Mocht blijken dat dit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, 
dan kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn op die locaties waar deze niveaus bereikt 
worden. In overleg met de opdrachtgever kan dan worden gekeken naar de meest praktische 
vorm van vervolgonderzoek, zijn proefsleuven of een archeologische begeleiding van de uit te 
voeren graafwerkzaamheden.  
Bovenstaande is een advies; het hierop nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan de 
bevoegde overheid, in deze gemeente Drimmelen. 
 
Op 20 januari 2021 nam de gemeente Drimmelen het volgende selectiebesluit: 

- Er werd ingestemd met het advies om een vervolgonderzoek uit te laten voeren, maar in 
afwijking van het advies van Antea Group dient dit onderzoek te bestaan uit een 
verkennend booronderzoek (bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm – mv). De 
boringen dienen tot minimaal 30 cm onder ge geplande verstoringsdiepte te worden 
uitgevoerd, of bij aantreffen van pleistoceen zand tot minimaal 25 cm in de 
onverstoorde C-horizont. Aan delen van het plangebied zijn geen verwachtingen 
toegekend. Hier is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.67  

 
67 Advies selectiebesluit RWB, d.d. 20-1-2021 
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Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen (toevalsvondsten). 
Het betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen 
worden opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk 
melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal 
archeoloog kan ook.  
 
Antea Group 
Oosterhout, januari 2021 
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Bijlage 1: Archeologische perioden



Bijlage 1: Archeologische perioden

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie 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, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied (bron: Esri & partners). 
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Samenvatting 

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in augustus-september 2020 een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Verbetering Regionale Keringen 
langs Mark, Dintel en Vliet, gevolgd in april 2021 door een inventariserend veldonderzoek door 
middel van boringen, verkennende fase. 
 
Waterschap Brabantse Delta is voornemens dijkvakken over een lengte van 14 kilometer langs de 
waterlopen van Mark, Dintel en Vliet (MDV) in West-Brabant te versterken. De plangebieden zijn 
gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het 
onderhavig document betreft de gecombineerde rapportage van het bureauonderzoek en het 
verkennend veldonderzoek voor het deel van dit plangebied dat gelegen is in de gemeente 
Drimmelen (Noord-Brabant).  
 
Resultaten booronderzoek 
De bodemopbouw bestaat uit een zandig dijklichaam (waar in het dijkprofiel is geboord) of uit 
een middeleeuws overstromingspakket (waar buiten de dijk is geboord, of direct onder het 
zandige dijklichaam). Daaronder ligt amorf veen, bestaande uit riet- zegge- en bosveen, maar 
zonder veraarde zones. Onder het veen ligt zand, dat over het algemeen te typeren is als dekzand 
(maar niet in boringen D25-D29, waar plaatselijk fluviatiele of fluvioperiglaciaal zand aanwezig is).  
 
De ‘donken’ wijken enigszins af van het boven geschetste profiel. Dit betreft dekzandruggen, 
dekzandkoppen ofwel ‘donken’, waarbij het veenprofiel ontbreekt en die relatief hooggelegen 
zijn, waardoor gedurende het Holoceen bodemvorming kon optreden in de vorm van een 
podzolprofiel. Dekzand tot aan of nabij het maaiveld is aangetroffen in boringen D01 en D02 (tot 
maaiveld), boringen D12-D14 (nog wel bedekt met overstromingsklei, maar ook zonder veen), en 
boringen D32-D34 (tot maaiveld in D34). In boringen D03, D15-D17 zijn resten van dieper gelegen 
(vernatte) podzolprofielen aangetroffen met een top (A-horizont) van venig zand onder een 
veenlaag.  
 
Gemeten naar de intactheid van het bodemprofiel (podzol) is zone D01-D02 matig intact te 
noemen (de podzol en daarmee eventuele archeologische vindplaatsen zijn verstoord tot in de B-
horizont), zone D12-D14 is grotendeels/geheel intact en zone D32-D34 verstoord tot in de C-
horizont. Hoewel de vernatte podzolprofielen in boringen D03, D15-D17 intact zijn, is de 
verwachting op archeologische resten daar geringer vanwege de lagere ligging: deze delen van de 
donken zijn eerder onder water gelopen dan de dekzandkoppen (D01-D02, D12-D14 en D30-
D34). Echter kan de aanwezigheid van archeologische resten niet geheel uitgesloten worden. 
 
Een tweede afwijking op het bodemprofiel betreft de aanwezigheid van rommelige kleipakketten 
met veenbrokken en zandbrokken die worden geïnterpreteerd als voormalige rivierarmen van de 
Mark (boringen D19-D24 en boring D31). 
 
Advies 
Wij adviseren om ter plaatse van de donken waarvan de bodem matig intact is (ter hoogte van 
boringen D01 en D02) en waarvan de bodem geheel/grotendeels intact is (boringen D03, D12-
D14 en D15-D17) een karterend booronderzoek uit te voeren, conform een methode uit de SIKB-
leidraad karterend boren en gericht op steentijdnederzettingen of nederzettingen met een 
vondststrooiing. Een dergelijk onderzoek dient om de aan- of afwezigheid van een dergelijke 
vindplaats aan te tonen.  
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Dit vervolgonderzoek hoeft ter plaatse van boringen D01-D02 niet te worden uitgevoerd omdat 
de geplande aanlegwerkzaamheden op die plaats bij planwijziging zijn komen te vervallen. 
 
Het onderzoek op de plaats van boringen D03, D12-D14 en D15-17 kan plaatsvinden op de lijn 
van geprojecteerde teensloot. Verdere details moeten worden uitgewerkt in een Plan van 
Aanpak, conform BRL4000 protocol 4003. Vooralsnog wordt geadviseerd om het onderzoek te 
laten plaatsvinden in een grid met 10 m boorpuntsafstand met behulp van een megaboor (15 cm 
Edelman of 2x12 cm Edelman), waarbij het relevante boorvolume wordt uitgezeefd (methode A4 
uit de SIKB-Leidraad Karterend1). Deze methode is geëigend voor vindplaatsen met een lage 
vondstdichtheid en een middelmatige omvang.  
 
Voor het rode vlak op afbeelding 23 geldt dat hier een aardwerk is gelegen waarvan de datering 
en functie onbekend is. Op dit moment worden op die plaats geen ingrepen worden voorzien. 
Indien de plannen wijzigen en ingrepen op die plaats alsnog nodig zijn dient rekening te worden 
gehouden met vervolgonderzoek. Dit betreft dus een restrictie.  
 
De antropogene lagen van het dijklichaam kunnen worden gedateerd op 16e eeuw en jonger en 
de vulling van de oudere rivierlopen van de Mark kunnen uit dezelfde periode stammen, 
bijvoorbeeld door demping. De verwachting op archeologische resten is laag. Voor deze 
elementen wordt ook geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Voor het overige deel van het plangebied dat door middel van boringen is onderzocht en voor 
zover gelegen in de gemeente Drimmelen wordt vrijgave geadviseerd ten gunste van de 
voorgenomen ingrepen. Voor de andere delen van het plan geldt dat als de plannen wijzigen en 
er toch bodemingrepen plaatsvinden op locaties die niet door het huidige booronderzoek zijn 
gedekt (en niet specifiek in het bureauonderzoek zijn vrijgegeven), er opnieuw een afweging 
dient te worden gemaakt op de noodzaak tot archeologisch vervolgonderzoek.  
 
Dit rapport en de adviezen hierin zijn in revisie 00 en revisie 01 ter beoordeling voorgelegd aan 
de gemeente en haar adviseur. De onderhavige revisie (02) betreft de bijgewerkte en 
goedgekeurde versie. De gemeente zal basis van de bevindingen uit dit onderzoek en de 
beoordeling hierop overgaan tot een selectiebesluit.  
 
Meldingsplicht 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan 
ook.   

 
1 Tol et al. 2012.  
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1 Inleiding 

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in augustus-september 2020 een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Verbetering Regionale Keringen 
langs Mark, Dintel en Vliet, gevolgd in april 2021 door een inventariserend veldonderzoek door 
middel van boringen, verkennende fase. 
 
Waterschap Brabantse Delta is voornemens dijkvakken over een lengte van 14 kilometer langs de 
waterlopen van Mark, Dintel en Vliet (MDV) in West-Brabant te versterken. De plangebieden zijn 
gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het 
onderhavig document betreft de gecombineerde rapportage van het bureauonderzoek en het 
verkennend veldonderzoek voor het deel van dit plangebied dat gelegen is in de gemeente 
Drimmelen (Noord-Brabant).  
 
Bij de voorgenomen ontwikkelingen kunnen archeologische waarden worden beschadigd of 
vernietigd. Hiertoe dient voorafgaand aan de bodemingrepen archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden. Een bureauonderzoek, al dan niet in combinatie met een verkennend 
(boor)onderzoek, is de eerste stap binnen de Archeologische Monumentenzorg (AMZ, zie bijlage 
2).  
 
Doel onderzoek 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat 
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van 
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en 
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de 
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring 
van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
Een verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele 
verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en 
aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. 
 
Leeswijzer 
Het bureauonderzoek is reeds als los document ter beoordeling aan de bevoegde overheid 
voorgelegd en de goedgekeurde versie is in onderstaand integraal overgenomen in hoofdstuk 2. 
Eventuele latere (kleinschalige) wijzigingen met betrekking tot het planvoornemen zijn hierin nog 
verwerkt. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek is een onderzoeksopzet 
gemaakt die in het Plan van Aanpak2 is verwerkt en op basis waarvan dit veldonderzoek is 
uitgevoerd. Hoofdstuk 3 betreft de resultaten en interpretaties van het veldonderzoek en in 
hoofdstuk 4 volgen de conclusies en het (selectie)advies.  
 
Certificering 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4002 en 4003 met daarin besloten de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Voor de KNA-protocollen, 4001 
(programma van eisen), 4002 (bureauonderzoek), 4003 (inventariserend veldonderzoek) en 4004 
(opgraven) is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn voor 
archeologie).  

 
2 Uffink et al., 2021; het plan van aanpak is eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentelijk adviseur. 
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2 Bureauonderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij worden vragen gesteld 
als “Waar kunnen we wat verwachten?”. Voor het opstellen van een dergelijke verwachting 
wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, 
bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde 
verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en 
eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied 
anderzijds. Met plangebied wordt in de bureauonderzoek-fase het gebied bedoeld waarop de in 
de inleiding genoemde werkzaamheden betrekking hebben. Voor het plangebied wordt in de 
regel ook de ruimtelijke procedure gevoerd, waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel 
is. Binnen dit gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden. 
 

 
Afbeelding 2. Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw contour) (bron ondergrond: 
Esri & partners). 

 
Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie wordt ingewonnen voor het opstellen 
van het gespecificeerd verwachtingsmodel en is groter dan het plangebied zelf. In principe wordt 
een straal van 1.000 m rondom het plangebied gehanteerd. De hoeveelheid archeologische 
waarden in de directe omgeving van het plangebied is gering, daarom is gekozen om met een 
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ruimere onderzoeksomtrek te werken. Dit wordt wat betreft hoeveelheid archeologisch 
onderzoek en waarnemingen, voldoende geacht om relevante informatie te verzamelen om het 
gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen stellen Dit omdat het onderzoeksgebied een 
vergelijkbare situatie kent als het plangebied voor onder andere de onderdelen zoals 
hoogteligging, geomorfologie, historische situatie, etc. 
 
Het plangebied loopt bijna vanaf de gemeentegrens met de gemeente Moerdijk in 
noordoostelijke richting tot circa 240m ten zuiden van de Schuivenoordseweg (net ten oosten 
van huisnummer 7) en buigt dan af in zuidoostelijke richting tot circa 85m ten noorden van de 
Mark. Van daaruit loopt het in oost-noordoostelijke richting naar de Laakdijk, steekt de vliet over 
en buigt dan af in zuidelijke richting de Kleine Schans. Vervolgens volgt het plangebied het pad en 
straten Markschans en Bastion, en loopt dan rond de haven naar de Markkant en volgt deze tot 
aan de Bredaseweg. Het plangebied is in totaal circa 5.000m lang.  
 
Voor het booronderzoek (hoofdstuk 3) geldt dat het plangebied alleen bestaat uit het westelijk 
deel van het plangebied tot aan de Laakdijk (aan de westzijde van de bebouwde kom van 
Terheijden). Dit vanwege het achterwegen blijven van graafwerkzaamheden in het oostelijke 
deel.  
 

2.1.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied is momenteel in gebruik als dijk. Het westelijke deel van het plangebied ligt in een 
agrarische zone. Een deel van het plangebied ligt in de bebouwde kom van Terheijden.  
 

 
Afbeelding 3. Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied (Bron: ESRI Nederland). 

 



Antea Group Archeologie 2021/104 
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 459172 
2 juli 2021 revisie 02 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 7 van 53 

 

 
Consequenties toekomstig gebruik 
In het plangebied wordt een regionale kering ontwikkeld. Dit is een dijk die het achterland moet 
beschermen tegen overstromingen. De veiligheidsnormen voor deze regionale waterkeringen 
staan in de Verordening Water Noord-Brabant. Op basis van die normen brengt het waterschap 
de regionale keringen op orde. Doelstelling is dat de dijken in 2023 aan de veiligheidsnormen 
voldoen.   
 
Toekomstige ingrepen zullen bestaan uit ontgraving en ophoging ten behoeve van de versterking 
van het bestaande dijklichaam. Hierbij zal de dijkvoet verlegd moet worden, nieuwe sloten 
gegraven moeten worden en andere kleinschalige graafwerkzaamheden. Het is momenteel nog 
niet geheel duidelijk waar welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Dit met 
betrekking tot ligging binnen het plangebied, diepte en omvang in het horizontale vlak. 
 

2.1.3 Archeologisch beleid en regelgeving 

Het plangebied valt binnen de vigerende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Kern 
Terheijden’, waarvoor een dubbelbestemmingen waarde – archeologie zijn opgenomen. Binnen 
het deel van het plangebied, gelegen in het buitengebied ten westen van de kern van Terheijden, 
geldt dubbelbestemming waarde – archeologie 2. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 1000 m², en dieper dan 0, 5m -mv. Binnen 
het deel van het plangebied gelegen in en ten oosten van de kern van Terheijden geldt 
dubbelbestemming waarde – archeologie 1. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 100 m², en dieper dan 0,5 m -mv.  
Wanneer in hetzelfde plangebied verschillende dubbelbestemmingen met verschillende 
vrijstellingsgrenzen gelden, worden in de norm de strengste vrijstellingsgrenzen voor het gehele 
plangebied gehanteerd. De geplande bodemingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrenzen. 
 
De archeologische verwachting wordt verder behandeld in paragraaf 2.3. 
 

2.1.4 Landschappelijke situatie 

In dit hoofdstuk zijn kaarten en bronnen geraadpleegd die informatie verschaffen over de 
opbouw van het landschap en de landschappelijke gesteldheid in het plangebied, zoals 
bijvoorbeeld de geomorfologische kaart, de bodemkaart en het AHN. De archeologische 
verwachting volgt voor een groot gedeelte uit de opbouw van het landschap. De verspreiding van 
archeologische vindplaatsen heeft namelijk een duidelijk verband met de landschappelijke 
gesteldheid.  
 
Geologie 
Het plangebied bevindt zich deels in het Zeeuwse kleigebied (westelijke deel) en deels in het 
Noord-Brabantse dekzandgebied (oostelijke deel). In de diepe(re) ondergrond komen 
rivierafzettingen van vlechtende rivieren uit het vroeg Pleistoceen voor. Dit zijn afzettingen van de 
Formatie van Waalre (Laagpakket van Tegelen) en bestaan overwegend uit een afwisseling van 
fijne zanden en klei.3 4 In de ondiepe(re) ondergrond komt de Formatie van Stramproy voor. De 

 
3 Berendsen, 2004. 
4 Ter indicatie van de diepteligging van deze afzettingen: Bij DINOboring B44D0467 werden de Formatie van Waalre 
aangetroffen vanaf 18,25m -mv (17,95m -NAP). 
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Formatie van Stramproy of Stramproy Formatie is een geologische formatie (fluviatiel, 
voornamelijk bestaande uit zandpakketten en plaatselijk met lagen leem, klei en grind) die 
dagzoomt in het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de stad Breda.5 6 

 

Ten tijde van de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000-10.000 jaar geleden) heerste er in 
Nederland een toendraklimaat. De bodem was slechts zeer schaars bedekt met vegetatie 
waardoor de wind vat kreeg op de sedimenten. Vanuit droogliggende riviervlaktes is grootschalig 
zand verstoven wat elders weer als dekzand over het landschap en alle onderliggende 
sedimenten is afgezet. De dekzanden zijn bodemkundig onderverdeeld in het oude en het jonge 
dekzand en horen gezamenlijk tot de Formatie van Boxtel. Het oude dekzand is tijdens het 
Pleniglaciaal afgezet en vaak verspoeld. Het komt vaak voor in horizontaal gelaagde pakketten 
met lemige of zwak grindige banden. Het jonge dekzand is tijdens het Laat-Glaciaal afgezet, 
voornamelijk in de vorm van dekzandruggen. Leem- of grindbanen komen hierin nauwelijks voor. 
Het jonge dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden.7 In de omgeving van het 
plangebied zijn enkele dekzandruggen bekend, op één waarvan de oorsprong van  
Terheijden lag.  

Aan het einde van het Weichselien en het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot heden) wed 
het klimaat een stuk milder. Als gevolg van de stijging van de temperatuur smolten de ijskappen. 
De zeespiegel steeg en ook op het land was deze zeespiegelstijging te merken in het stijgen van 
de grondwaterspiegel. Door de opwarming van het klimaat nam ook de vegetatie toe. In de loop 
van het Holoceen, waarschijnlijk vanaf het midden neolithicum8 werd in de lager gelegen delen 
van het landschap veen gevormd. De regionale vernatting van het landschap moet invloed gehad 
hebben op de bewoonbaarheid en het gebruik van het landschap door de mens, zoals vaak blijkt 
uit de toponymie en de uiteindelijke verkaveling tijdens en na de ontginningen.9 

In de loop van het Holoceen begon ook de mens een steeds actievere rol te spelen in de vorming 
van het landschap. Tussen 800 na Chr. en 1500 na Chr. grijpt de mens grootschalig in, door het 
natte moeraslandschap te ontginnen en te ontwateren. In eerste instantie gebruikte de mens 
voornamelijk het landschap dat werd aangeboden, maar in de loop der eeuwen zette hij het 
landschap steeds meer naar zijn hand. Vanaf de middeleeuwen nam de schaal en het tempo van 
de ontbossing toe. Door de verdwijning  van de bossen kon ook in de middeleeuwen nog 
verstuiving van zand plaatsvinden en transporteerden beekjes en rivieren zand van de hoger 
gelegen delen naar de lager gelegen delen.10  

 
In de late middeleeuwen leefden groepen mensen in nederzettingen bijeen, veelal bij een 
akkercomplex waarop de gezinnen in de nederzetting allemaal een deel van de grond bewerkten. 
Op de arme zandgronden werd de grond verbeterd door middel van het opbrengen van plaggen, 
waardoor de akkercomplexen in de loop der tijd werden opgehoogd en hun kenmerkende 
bolle/verhoogde ligging kregen. In de natte gebieden, waar veen gegroeid was, werd het veen 
gewonnen als brandstof. Aan het einde van de middeleeuwen (15e eeuw) werd de turf steeds 
systematischer gewonnen en verkocht als brandstof voor de inmiddels ontstane steden.11  
 

 
5 https://www.dinoloket.nl/formatie-van-stramproy 
6 Ter indicatie van de diepteligging van deze afzettingen: Bij DINOboring B44C0219 werd de Formatie van Stramproy 
aangetroffen vanaf 6m -mv (5,36m -NAP), bij boring B44D0467 van 5m tot 18,25m -mv (4,7 tot 17,95m -NAP). 
7 De Mulder e.a., 2003. 
8 Vos, e.a., 2018. 
9 Tebbens, 2016.  
10 Tebbens, 2016.  
11 Berendsen, 2004. 
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De rivier de Mark liep vóór 1400 vanaf de Halse Sluis naar het zuiden en met een bocht naar de 
Zwartenbergse molen (mogelijk (deels) de loop van de Halse Vliet volgend) en vandaaruit langs 
de huidige Leurse Haven weer naar het noorden. Deze loop verlandde nadat de Mark in circa 
1400 haar loop verlegde.12 Leenders oppert dat deze nieuwe loop van de Mark mogelijk de oude 
bedding van de Hamse Kreek is, die zich als gevolg van het afvenen van de woeste restgronden 
heeft kunnen verbreden. In de buurt van de Mark lag het dorp Zonzeel dat in 1421 verdronk. 
Over dit verdronken dorp is niet veel bekend, de naam Zonzeel komt in ieder geval terug in de 
Zonzeelse Polder. De vermoedde locatie van het verdronken dorp is weergegeven in afbeelding 
4. Naast Zonzeel worden er geen andere verdronken dorpen in de directe omgeving van het 
plangebied verwacht. 
 
Tussen het midden van de 14de en het midden van de 16de eeuw is na overstromingen klei in 
het landschap afgezet. Deze klei wordt gerekend tot het Laagpakket van Walcheren.13  
 

 
Afbeelding 4. Uitsnede van een reconstructie van het verdronken dorp Zonzeel e.o. met hierop het 
verloop van de Mark vóór 1400 (Leenders, 1974). In rood de globale ligging van het plangebied, dat 
grotendeels buiten de afbeelding valt. 

 
Op basis van boringen uit het TNO’s DINOloket kunnen we ter indicatie de aanwezigheid en de 
diepteligging van de verschillende afzettingspakketten aangeven (tabel 1, afbeelding 5).14 
 
 
 

 
12 Leenders, 1974. Leenders, 2004. 
13 Leenders, 2006. 
14 Dinoloket.nl 
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DINOboring 

diepte dekzand 
(m -NAP) 

diepte dekzand 
(m-mv) 

diepte 
Hollandveen 

(m -NAP)  

diepte 
hollandveen 

(m-mv) 

diepte 
Stamproy 

B44C0219 0,86m -NAP 1,5 -mv niet aanwezig  5,36m -NAP 

B44C0583 0,50m -NAP 1,10 m-mv 0,20m +NAP 0,4 m-mv niet aanwezig 

B44D0832 niet aanwezig  0,30m +NAP 0,4 m-mv 2,7m -NAP 

B44C0584 2,55m -NAP 3,58 m-mv 0,60m +NAP 0,7 m-mv niet aanwezig 

Tabel 1. De in de omgeving van het plangebied aanwezig DINOboringen met de aanwezigheid en 
diepteligging van de verschillende pakketten onder het Laagpakket van Walcheren (bron: DINOloket). 
(Voor de ligging van de DINOboringen ten opzichte van het plangebied, zie: Afbeelding 5)  

 
Afbeelding 5. Uitsnede van de topografische kaart met hierop het plangebied in het rood en de gebruikte 
DINOboringen (bron: ESRI Nederland / DINOloket).  

 
Geomorfologie en AHN 
Volgens de geomorfologische kaart15 ligt het westelijke deel van het plangebied op de rand van 
een vlakte van getij-afzettingen (code 2M72), net naast de getij-oeverwal (code 10B72). Ter 
hoogte van de Laakdijk begint een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (bedekt met 
overstromingsmateriaal en bedekt/opgevuld met veen en vervlakt onder invloed van natuurlijke 
processen; code M53ovV). Binnen de bebouwde kom heeft geen kartering plaatsgevonden. Op 
basis van extrapolatie van de gegevens van de omliggende gebieden zijn hier waarschijnlijk een 
beekdalbodem (code 22R42v), een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M53ovV) 
en/of een terrasafzettingsrest-heuvel (al dan niet bedekt met dekzand; code 4B41yd) aanwezig. 
Daarnaast is het voorkomen van een dekzandrug (al dan niet met oud-bouwlanddek; code 
3B53yc) op deze locatie ook niet uit te sluiten. Het zuidoostelijke uiteinde van de het plangebied 

 
15 www.pdok.nl 
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(eveneens niet gekarteerd) ligt op korte afstand van een vlakte die ontstaan is door afgraving 
en/of egalisatie (code 2M93E). 
 
Op het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN)16 is te zien het plangebied zich op de 
overgang naar de leeggelegen riviervlakte bevindt, waarbij het westelijke deel in de riviervlakte 
ligt en het oostelijke deel (vanaf de bebouwde zone van Terheijden) iets hoger gelegen is. Ook de 
oorspronkelijke loop van de Mark is nog goed te herkennen, net als de dijken in het westelijke 
deel van het plangebied. Daarnaast zijn ook enkele delen van het landschap opgehoogd 
(bijvoorbeeld ter hoogte van de schans) c.q. afgegraven of geëgaliseerd.  
De hoogte in het plangebied ligt tussen 0,15m en 2,38m +NAP. 
 

 
Afbeelding 6. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok). 

 

 
16 www.ahn.nl 
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Afbeelding 7. Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van 
blauw (laag) naar rood (hoog)). 

 
Bodem en grondwater 
Volgens de bodemkaart17 zijn in het plangebied hoofdzakelijk poldervaaggronden (Mn35A, 
Mn15A, Mn25A) aanwezig. Daarnaast komen ook liedeerdgronden (pMv81), veldpodzolgronden 
(Hn21). Een deel van het plangebied is niet gekarteerd en op basis van extrapolatie zouden daar, 
naast voorgenoemde poldervaaggronden, mogelijk ook laarpodzolgronden (cHn21) kunnen 
voorkomen. 18 De podzolgronden liggen voornamelijk op de (wat hoger gelegen) 
dekzandafzettingen en de poldervaagronden zijn gevormd in de rivierafzettingen. 
 
Poldervaaggronden zijn zavel- en kleigronden waarin periodieke hoge grondwaterstanden 
kunnen voorkomen. Ze hebben geen veen binnen 0,8m en geen donkere bovengrond. Het is de 
meest voorkomende subgroep in Nederland: zij omvatten alle komgronden en vrijwel alle jonge 
zeekleigronden. Poldervaaggronden kunnen zowel een zware als een lichte textuur hebben. In de 
ondergrond kunnen klei- en zandlagen voorkomen. Het stadium van ontkalking kan zowel 
beginnend als vergevorderd zijn. De gronden kunnen daardoor zowel kalkrijk als kalkloos zijn. In 
poldervaaggronden heeft reeds enige bodemvorming plaatsgevonden. De gronden zijn geheel 
gerijpt.   
 
Liedeerdgronden zijn klei-op-veengronden met een dunne, donkere humusrijke bovengrond. 
Daaronder bevindt zich een -meestal kalkloze- zware klei. De hieronder liggende veenlaag wordt 
binnen 0,8m -mv aangetroffen en bestaat meestal al bosveen. Deze gronden hebben vaak een 
toemaakdek, bestaande uit aardmest, i.e. bagger uit sloten, stadsvuil, en mest en zand uit stallen.  

 
17 www.pdok.nl / STIBOKA. 
18 De prefix e- bij de poldervaaggronden duidt op zoete getijdenafzettingen van tenminste 40cm dik. De prefix k- duidt op 
een zavel- of kleidek van 15 á 40 cm dik op podzolgronden en (andere) zandgronden. De sufix -p geeft aan dat het 
pleistocene zand hier wegduikt onder rivier- of zeeklei en zich tussen 40 en 120cm bevindt. 
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In grote delen van het Kempisch Hoog zijn veldpodzolgronden ontstaan in grof zand (Formatie 
van Sterksel) of is binnen 120 cm grof zand aanwezig. In uitgestoven laagten bestaat het 
basismateriaal uit lemig fijn zand (oud dekzand). Veldpodzolgronden komen voor op vlakten, 
laagten en op lagere delen van dekzandruggen op de overgang naar de hogere gronden 
(haarpodzolgronden) en zijn ontstaan onder natte tot vrij natte omstandigheden, maar hebben 
thans voor een deel een diepe ontwatering. Veldpodzolgronden hebben geen ijzerhuidjes direct 
onder de B-horizont (hydropodzol).  
 
Laarpodzolgronden worden gekenmerkt door een humushoudende bovengrond van 30 - 50 cm 
dikte en zijn eveneens ontstaan door gebruik van potstalmateriaal in het verleden. 
Laarpodzolgronden liggen altijd in de nabijheid van hoge enkeerdgronden op dezelfde 
geomorfologische eenheid. De profielopbouw komt ook in hoge mate overeen, hoewel het 
cultuurdek dunner is en vaak alleen een intacte B2- en B3-horizont in de ondergrond aanwezig is 
waardoor de oorspronkelijke Al in zijn geheel ontbreekt. 
 
De grondwatertrap in het plangebied is III, IIIb en VI:  

Grondwatertrap Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (m-mv) 

Gemiddeld Laagste 
Grondwaterstand (m-mv) 

III <0,40 0,80-1,20 

IIIb 0,25-0,40 0,80-1,20 

VI 0,40-0,80 >1,20 

Tabel 2. De in het plangebied voorkomende grondwatertrappen met de bijhorende gemiddeld hoogste en 
laagste grondwaterstanden. 

 

 
Afbeelding 8. Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied (bron: pdok/STIBOKA).  
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Afbeelding 9. De bekende donken in de omgeving van het plangebied. 

 
Veen 
Op de turfkaart van het geoloket van de provincie Antwerpen die gebaseerd is op onderzoek van 
Karel Leenders 19 ligt het plangebied in zone 8b, de veenrand van Barlake tot Helkant. Dit gebied 
was vrijwel geheel bedekt met veen. Hier en daar staken donken door het veen heen, zoals de 
Hokkenberg, de Hazeldonk, de Lamsberg, de Wagenberg, Hartel en Strikberg (afbeelding 9). Ook 
Terheijden is waarschijnlijk gelegen op een dergelijke donk.  
 
Op verschillende locaties in het gebied werd turf gewonnen, o.a. in de Vlassele en in de 
Steenbergse Moer. In de omgeving van het plangebied liggen turfvaarten van het vaartstelsel van 
Terheijden (de Kraan en Scymmaer). Bij deze vaarten zijn ook enkele relictpunten aangeduid, 
waaronder ‘Hoofdstraat -Munnikenhof’, ‘Schimmelseweg – Munnikenhof’, ‘Markschans’ en 
‘Molenstraat bij de Molen’. Vanwege het toponiem ‘Kraan’ kan vermoed worden dat er in de 
buurt van de uitmonding van de vaart in de Mark een (haven)kraan gestaan heeft en er 
havenactiviteit plaatsgevonden heeft.  
 
Ook Peter Vos karteert in het gebied veenontginning20 en op basis van de paleografische 
kaarten21 wordt eveneens duidelijk dat in het gehele plangebied veen aanwezig geweest is.  
 

 
19http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=12&extent=371183.1034793,66198
26.820527,643298.9241744,6793491.748791,102100  
20 Atlasleefomgeving.nl 
21 Vos en de Vries, 2013.  

Lamsberg 
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Afbeelding 10. Uitsnede van de turfkaart met daarop de vaarten, relictpunten en uitgiften in de omgeving 
van het plangebied (in het rood) (bron: Geoviewer provincie Antwerpen). 

 

2.1.5 Bewoningsgeschiedenis en historische situatie 

In dit hoofdstuk worden de beschikbare historische kaarten en bekende historische gegevens 
geraadpleegd die informatie kunnen verschaffen over het landgebruik van het plangebied van na 
de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw.  Er wordt daarbij een focus gelegd op historische 
thema’s die van (grote) invloed zijn geweest op de vorming van de situatie in het plangebied, 
waaronder de inpoldering, en de uitbreiding van eventuele bebouwing. In die periode was men 
immers veel meer dan nu gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap 
bood voor bewoning en andere vormen van landgebruik. Het historisch gebruik geeft daarom 
een indicatie over de archeologische potentie van een gebied. Bovendien kan het ook informatie 
leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden plaatsgevonden hebben.  
 
Bewoningsgeschiedenis  
Rond 1250-1350 werd tussen Wouw in het westen en Oosterhout in het oosten, verschillende 
beemdendorpen gesticht, waaronder Terheijden dat voor het eerst als plaatsaanduiding vermeld 
wordt in 1334. 22 
 
Het dorp Terheijden ontstond in de middeleeuwen als straatdorp, op circa 200 tot 400m ten 
noordoosten van het plangebied. Langs een doorgaande weg ontstond een groepje boerderijen 
dat zich, ten gevolge van de gunstige ligging op een droge zandrug langs de Mark, in zuidelijke en 
noordelijke richting begon uit te breiden. 23  
 

 
22 Leenders, 2006.  
23 Koopmanschap, Visser-Poldervaart en Arkema, 2011. 

De Kraan 

Scymmaer 

Markschans 

Molenstraat bij de 
molen (huidige locatie 
molen) 

Hoofdstraat 

Schimmelseweg 

Vlassele - 
Middelburg 

Vlassele - 
Catharinada
l 

Bij Spui Schimmer 



Antea Group Archeologie 2021/104 
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 459172 
2 juli 2021 revisie 02 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 16 van 53 

 

Ondanks wat de naam doet vermoeden was er rondom Terheijden maar weinig heide aanwezig 
en bestond het omringde gebied vooral uit veen en kleiafzettingen. Vanaf de 13e eeuw werd er in 
de omgeving turf gewonnen. 24 Vanaf 1355 is er sprake van een molen in Terheijden. Niet 
helemaal duidelijk is of deze steeds op de huidige locatie heeft gestaan. (voor de huidige locatie 
zie afbeelding 10). 25  
 
Vanaf de late 14e eeuw werd het gebied regelmatig geteisterd door overstromingen. In 1400 
verdronk het gebied ten westen van de Haagse Beemden. Mede hierdoor kreeg de Mark een 
nieuwe loop die korter was26, waardoor het dagelijks getij en incidentele stormvloeden 
gemakkelijker tot bij Terheijden konden doordringen. Daarom werd in Terheijden een eigen kerk 
gesticht.  
 
In 1421 verdronk heel het gebied ten noorden van de Mark door de Sint Elizabethsvloed.27 Dit 
gebeurde van dat moment dagelijks. Hierbij werd geleidelijk aan een dikke kleilaag afgezet 
waardoor het terrein hoger kwam te liggen. Na ruim een eeuw werden dijken aangelegd rond de 
Grote Zonzeelse Polder (1538/43) (zie afbeelding 14). Als gevolg hiervan begon de Mark 
langzaam dicht te slibben. Hierdoor raakten de oevers opgehoogd en verbreed, bochten werden 
steeds extremer en op de buigpunten ervan ontstonden eilandjes en de rivier werd steeds 
ondieper. 28 
 
Tijdens het beleg van Breda werd in 1639 in Terheijden een schans gebouwd, de zogenaamde 
‘Kleine Schans’, om de scheepvaart op de Mark en de verbinding Breda – Moerdijk te 
beschermen. De polders rond de Kleine Schans konden onder water gezet worden. Ook waren er 
twee linies en nog enkele andere verdedigingswerken aanwezig in Terheijden. Na de 
Tachtigjarige Oorlog werd de Kleine Schans verwijderd, maar in 1830 werd deze weer 
opgebouwd als bolwerk tegen de Belgen (zie afbeelding 11 en 12). 29  
 

 
24 Leenders, 1974.  
25 Op de kadastrale minuut staat de molen op de huidige locatie, doch de Molenstraat (huidige Markstraat) ligt circa 430m 
verder naar het zuiden en daar zuidelijk van ligt de Molenpolder. De huidige Laakdijk, 125m ten noorden van de huidige 
molen, heette op de kadastrale minuut Molendijk.  
26 Voorheen liep de Mark door of ten zuiden van de Zwartenbergse polder. 
27 Hierbij verdronk ook het nabijgelegen dorp Zonzeel/Ansekerke. 
28 Leenders, 2006. 
29 Zuiderwaterlinie.nl 
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Afbeelding 11. Uitsnede van een kaart van het beleg van Breda van Claes Jansz. Visscher, met de Kleine 
Schans en het dorp Ter Heyde (het noorden is rechts). De globale ligging van het plangebied in het rood 
(bron: Rijksmuseum). 

 

 
Afbeelding 12. Uitsnede uit de reconstructiekaart van de belegering van Breda door Spinola, door J.P.M. 
Rooze en C.W.A.M. Eimermann (bron: gemeente Breda) De globale ligging van het oostelijke deel van het 
plangebied in het rood (het westelijke deel van het plangebied valt buiten de kaart).  

 
Historische situatie 
Op de kaart van Le Fèvre en Du Tour30 uit 1744 is de meanderende loop van de Mark nog goed te 
zien (Afbeelding ). Deze doorsnijdt het plangebied ter hoogte van de schans. De kadastrale 
minuut van 1811-183231 toont dat het westelijke deel van het plangebied toen als Markdijk 
bekend stond. Duidelijk is dat de oude bedding van de Mark vlak langs de Schans lag. Het 
plangebied loopt waarschijnlijk tot in de omgrachting van de schans (afbeelding 13). Resten van 

 
30 www.archieven.nl 
31 Beeldbank.cultureelerfgoed.nl  
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de schans zelf worden waarschijnlijk niet in het plangebied verwacht . In de 19e eeuw het 
plangebied nog niet overal in het plangebied een dijk aanwezig zoals dat in de huidige situatie 
wel het geval is. In die eeuw lag het plangebied deels binnen en deel buitendijks zoals ook op 
afbeelding 13 is te zien. Op basis van het gegeorefereerde kaartmateriaal is het moeilijk te 
schatten of de Mark ergens het plangebied heeft doorsneden. Op enkele plaatsen is het 
aannemelijk dat de Mark het plangebied heeft doorsneden zoals weergegeven op afbeelding 13 
en 1432.  Ten noorden en ten oosten van de huidige haven was enige bebouwing aanwezig 
(bewoning). 
 

 
Afbeelding 13. Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop de Schans en de bebouwing ter hoogte van 
de huidige haven van Terheijden met de globale ligging van het plangebied in het rood. (bron: 
beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  

 
Aan de overzijde van de Mark stond een gebouw (afbeelding 14). Volgens de bijhorende 
aanwijzende tafels betreft het een huis met erf. (Door het verleggen van de loop van de Mark ligt 
de locatie van dit huis nu in het dorp van Terheijden, vlakbij (of mogelijk net in) het plangebied. 
Verder naar het zuidoosten staat de dijk aangegeven rond de Molenpolder. Verder naar het 
zuiden staat nog de Groote weg van de Moerdijk naar Breda aangegeven.  
 

 
32 De kadastrale kaarten zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeorefereerd. De locatie van de historische bebouwing in en naast 
het plangebied is echter indicatief. 
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Afbeelding 14. Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop het huis op de voormalige linkeroever van 
de Mark (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  

 
De topografische kaarten vertonen lange tijd hetzelfde beeld.  
In 1962 toont de topografische kaart33 dat de loop van de Mark rechtgetrokken en gekanaliseerd 
is. Hierdoor ligt een groot deel van de Molenpolder nu aan de overzijde van de rivier. En de 
polder waarbinnen het hierboven vermelde huis met erf lag ligt nu bij het dorp Terheijden. Op 

 
33 www.topotijdreis.nl  
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deze locatie (naast de haven van Terheijden) verschijnt nu het toponiem ‘Het Veerhuis’. Grote 
delen van de oorspronkelijke loop zijn niet meer watervoerend. Een deel van de oorspronkelijke 
loop van de Mark is wel behouden gebleven als de haven van Terheijden.  
Bij deze kanalisering zijn ook de oorspronkelijke dijken verdwenen en is de grond gebruikt voor 
diverse fiets- en wandelpaden.34 
 
Op de topografische kaart van 197035 is te zien dat het overblijvende deel van de Molenpolder nu 
bebouwd geraakt is. Vanaf 1988 verschijnt ter hoogte van het toponiem ‘Het Veerhuis’ een groot 
gebouw, welke in 2004 plaats gemaakt heeft voor de bouw van een woonwijk.  
 

 
Afbeelding 15. Uitsnede van (een copy van) de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744, de globale ligging 
van het plangebied in het rood (bron: www.archieven.nl).  

 

 
34 Mededeling Johan Bax, bestuurslid van Heemkundekring De Vlasselt. (per mail, dd 22 september 2020). 
35 www.topotijdreis.nl 
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Afbeelding 16. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: www.topotijdreis.nl). 

 

 
Afbeelding 17. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: www.topotijdreis). 

 

Zonzeelse Polder 
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Afbeelding 19 Uitsnede uit de topografische kaart uit 1950 (bron: www.topotijdreis).  

 

2.1.6 Mogelijke verstoringen 

Het plangebied is in het buitengebied van Terheijden voor het grootste deel nooit bebouwd 
geweest. Enkel ter hoogte van de Laakdijk kwam bebouwing voor vanaf tenminste begin 19e 
eeuw. Van deze bebouwing zijn in mindere mate verstoringen te verwachten. In het deel van het 
plangebied dat de kern van Terheijden raakt kunnen oudere archeologische resten mogelijk in 
grotere mate verstoord zijn door de bebouwing uit de nieuwe tijd. Hierbij valt te denken aan 
verstoringen zoals oude funderingen.  
 
Op de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn geen ontgrondingen aangegeven 
in het plangebied.36 Wel kan de aanleg van de moderne wegen op of naast de dijken de bodem 
verstoord hebben, vooral indien hier ook nutsvoorziening (riolen, kabels en leidingen) aangelegd 
zijn. Ook kunnen landbouwactiviteiten in het verleden bodemverstoring hebben veroorzaakt, 
alsook de turfwinning die in de omgeving plaatsgevonden heeft.  
 

2.2 Bekende waarden 

2.2.1 Archeologische waarden 

Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 500 m rondom het 
plangebied opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), 

 
36 https://www.arcgis.com 
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archeologische waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische 
onderzoeken (zie kaart 459172–ARCHIS in de kaartenbijlage).  
 
Ook is contact opgenomen met de plaatselijke heemkundekring, voor informatie over eventueel 
nog onbekende archeologische vondsten in deze omgeving.37 
 
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen 
Op respectievelijk circa 300m en 480m ten zuiden van het plangebied zijn AMK-terrein 4879 en 
4878 met een hoge archeologische waarde aanwezig. Het betreft terreinen met een mogelijke 
huisterp. Er werden echter geen vondsten gedaan en ook boringen in 1976 bleven leverden geen 
indicaties op. Mogelijk houden beide ophogingen eerder verband met het beleg van Breda.  
Er zijn geen archeologische rijksmonumenten aangewezen.  
 
Rijksmonumenten in de omgeving zijn De Kleine Schans (monumentennr. 34998), het voormalige 
blokhuis bij de Schans (monumentennr. 34997), en Molen De Arend (monumentennr. 34992). 
Daarnaast zijn ook de kerk en 12 woonhuizen uit de oude bewoningskern van Terheijden als 
rijksmonument aangeduid. 
 

AMK-nr Waarde Complex Begin Eind 

4878 hoge archeologische waarde Huisterp Nieuwe tijd: 1500 - 1950 Nieuwe tijd: 1500 - 1950 

4879 hoge archeologische waarde Huisterp Nieuwe tijd: 1500 - 1950 Nieuwe tijd: 1500 - 1950 
Tabel 3. AMK-terreinen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS) 

 

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen 

• Vanuit archiefonderzoek is de locatie van kasteel Bergvliet bekend op circa 300m ten 
noorden van het plangebied (Zaakid. 3242149100). 

• Op circa 430m ten noorden van het plangebied is uit literatuurstudie bekend dat in deze 
regio omtrent 1780 een potje met 24 goudstukken uit de vroeg en midden romeinse tijd 
gevonden is (Zaakid. 2886293100).  

• Op circa 10m ten oosten van het plangebied zijn bij niet archeologische 
graafwerkzaamheden funderingsresten en keramiek aangetroffen (Zaakid. 2911215100). 
De vondst werd gedaan bij het uitgraven de gracht, teneinde deze weer met water te 
vullen. Het zou hier de zuidoostelijke zijde van de schans betreffen. Het is onduidelijk in 
welk jaar de vondst is gedaan. De vondst is evenmin vastgelegd in een rapportage. De 
exacte locatie van de schans ten opzichte van het plangebied laat zich daarom niet 
duiden. 

De overige archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied zijn afkomstig uit 
archeologisch onderzoek en worden hieronder bij het desbetreffende onderzoek besproken. 
Deze staan derhalve niet in onderstaande tabel vermeld. 
 

Zaakid begin eind complextype verwerving 

3242149100 middeleeuwen Nieuwe tijd Versterking onbepaald Indirect: archief 

2886293100 Vroeg Romeinse 
Tijd 

Midden Romeinse 
Tijd 

depot indirect: literatuur 

2911215100 Nieuwe tijd vroeg Nieuwe tijd vroeg schans Niet-archeologisch: 
graafwerk 

Tabel 4. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS) 

 
37 Op 22-9-2020 is er via mail informatie opgevraagd bij Heemkundekring De Vlasselt. Hierop is dezelfde avond reactie 
gekomen van Johan Bax, bestuurslid bij de Heemkundekring, met de belofte een boekje van De Vlasselt op te sturen. 
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Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken 

• Op circa 330m ten westen van het plangebied is het tracé van de HSL onderzocht door 
middel van veldverkenning, booronderzoek en geofysisch onderzoek (Zaakid. 
2025464100, 2027279100, 2030412100, 2093237100). Hierbij werden binnen het 
onderzoeksgebied geen vindplaatsen aangetroffen. 38 

• Op circa 420m ten zuiden van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek en 
controlerend booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2077767100). De rapportage van dit 
onderzoek is niet (digitaal) beschikbaar. 

• Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in een gebied dat in Archis aangeduid staat als 
onderzoeksgebied van een proefsleuvenonderzoek (Zaakid. 2131858100). In de praktijk 
bleek dit proefsleuvenonderzoek veel kleiner en ligt dit op circa 540m ten zuiden van het 
plangebied. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn sporen en vondsten aangetroffen die 
betrekking hebben op militaire handelingen in de Tachtigjarige Oorlog, waaronder een 
gracht, wal en loopgraaf, in combinatie met wapenonderdelen en musketkogels. 
Aanbevolen werd het noordelijke deel van het terrein verder te onderzoeken, indien 
behoud in situ niet mogelijk was. 39 

• Op circa 305 m ten zuiden van het plangebied (ter hoogte van de bebouwde kom van 
Terheijden) is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2137990100). Hierbij 
werd een minstens 3 m brede, oost-west georiënteerde, gracht aangetroffen, 
ingegraven in het kleipakket, die mogelijk behoorde tot de schans die op deze locatie 
aanwezig is geweest (en waarvan de contouren nog zichtbaar waren in het landschap). 
Geadviseerd werd om dit landschapsrelict in situ te behouden. Indien dit niet mogelijk 
was dienden op deze locaties een archeologische begeleiding uitgevoerd te worden. 40 

• Op circa 400m ten zuiden van het plangebied is bij de Spinolaschans een 
proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 2146973100 
– deelgebied 3). Hierbij zijn op één van de drie onderzochte locaties (poel D) enkele 
sporen aangetroffen. Het betreft twee greppels, twee mogelijke paalsporen, een kuiltje 
en een cirkelvormige concentratie van bakstenen; allen uit de nieuwe tijd. 41 

• Op circa 40m ten noorden het plangebied is een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2192438100). Hieruit bleek dat het terrein in een 
beekdalopvulling ligt. Op basis hiervan werd geadviseerd om vervolgonderzoek in de 
vorm van een archeologische begeleiding uit te laten voeren bij graafwerkzaamheden 
dieper dan 1,5m -mv. 42 

• Op circa 400m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2200326100). Op basis van het bureauonderzoek 
kreeg het terrein een lage of middelhoge verwachting op resten uit de Romeinse tijd en 
een hoge verwachting op resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uit het 
veldonderzoek bleek de bodem grotendeels onverstoord. Onder het veen werd geen 
bodemvorming aangetroffen waardoor uit de periodes vóór de veenvorming geen 
resten te verwachten zijn. Ook werden geen aanwijzingen aangetroffen voor resten uit 
de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Er werd derhalve geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 43 

• Op circa 70m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2200334100). Uit het veldonderzoek bleek dat er 

 
38 Rapportage niet digitaal beschikbaar. Informatie uit Archis. 
39 Van der Weerden en van de Venne, 2007. 
40 Habraken, 2007. 
41 De Winter, 2008.  
42 Berkhout, 2008.  
43 Dielemans en Verbeek, 2008a. 
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sprake was van hoge zwarte enkeerdgronden. Gezien de ligging nabij het 17e eeuwse 
Slotje werd verwacht dat de humeuze bovengrond niet onder invloed van beakkering 
maar door ophogingen en depositie van afval, gerelateerd aan bewoningsactiviteit in het 
verleden ontstaan is. De ouderdom van de aangetroffen vondsten nam toe naar gelang 
de diepte waar deze aangetroffen werden, wat mogelijk wijst op een archeologische 
vindplaats in het gebied. Derhalve werd geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te 
voeren.44  

• Op circa 200m ten zuiden het plangebied is een proefputtenonderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 2282356100).  Hierbij werden geen bewoningssporen uit de prehistorie 
aangetroffen. Wel werden sporen van voormalige infrastructuur (zoals greppels, 
waarvan één die gerelateerd is aan de kronkeldijk) en economische activiteiten 
(moernering) aangetroffen. De vindplaatsen werden niet behoudenswaardig geacht en 
geadviseerd werd om het terrein vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 45 Op een deel 
van dezelfde locatie werd een archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 
2204522100). Hierbij werd de greppel die parallel aan de kronkeldijk lag aangetroffen. 
De kronkeldijk uit de late middeleeuwen was nog tot 1988 zichtbaar in het landschap en 
vermoed wordt dat de greppel voor een niet nader te bepalen periode gelijktijdig met 
de dijk moet hebben bestaan. De vindplaats werd behoudenswaardig geacht. Het 
archeologisch niveau werd niet bereikt en de archeologische sporen bleven in situ 
bewaard. 46 

• Op circa 410m ten zuiden van het plangebied is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 2257676100). Op basis van het vooronderzoek werd een bodemopbouw met 
klei op veen op dekzand verwacht. In twee werkputten echter, bleek de bodemopbouw 
te bestaan uit een C-horizont die werd bedekt door een dun laagje donkergrijze klei met 
daarop een dik pakket donkerbruin zeer humeus veen en een bouwvoor. Mogelijk is het 
Hollandveen weggeslagen tijdens overstromingen en heeft de afgezette klei op het 
dekzand een ondoordringbare laag gevormd. Ook is mogelijk dat het hier een oudere 
klei-afzettingen betreft of dat het een oudere verspoelde kleilaag is. Deze kleilaag 
zorgde er in ieder geval voor dat regenwater vastgehouden werd waardoor opnieuw 
veenvorming plaatsvond. Er werden zes archeologisch relevante sporen aangetroffen, 
vijf greppels of sloten en een paalspoor. Verwacht werd dat het volledig opgraven van 
het gebied niet meer informatie op zou leveren en vervolgonderzoek werd derhalve niet 
geadviseerd. 47 

• Vlak naast het tracé, op de Laakdijk, is een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 2318888100). Hierbij werd vastgesteld dat het grootste deel van het 
terrein verstoord was. Enkel op één locatie ( in het zuidelijke deel, bij de dijk) was de 
verstoring beperkt tot 0,3m -mv. Geadviseerd werd om enkel in de zone van circa 8m 
langs de dijk, graafwerkzaamheden dieper dan 0,3m -mv archeologische te begeleiden. 
Regio West-Brabant oordeelde dat voldoende aangetoond was dat het terrein verstoord 
was en gaf het terrein vrij voor de geplande werkzaamheden. 48 

• Op circa 250m ten zuiden/zuidwesten van het plangebied zijn bij 
ontgrondingswerkzaamheden resten van een 16e eeuws dijkje aangetroffen (Zaakid. 
2328631100). Nader onderzoek wees uit dat de dijk in verschillende fasen is opgebouwd 
en door de jaren heen, naast opgehoogd, ook verbreed is. In de jaren 1960 verloor het 
dijkje zijn functie door de aanleg van hoge en brede moderne dijken. 49 

 
44 Dielemans en Verbeek, 2008b. – Dit rapport werd niet beoordeeld door het bevoegd gezag.  
45 Dyselinck, 2010.  
46 Nollen, 2012. 
47 Nollen en de Jonge, 2012.  
48 De Kramer, 2011. 
49 Nollen en de Jonge, 2010. 
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• Vlak naast het plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 2378933100 en 2378941100). Op basis van het bureauonderzoek gold een 
middelhoge verwachting voor resten het laat paleolithicum en mesolithicum, een lage 
verwachting voor neolithicum tot en met vroege middeleeuwen en een middelhoge 
verwachting op late middeleeuwen en nieuwe tijd. Uit het booronderzoek bleek de 
toplaag te bestaan uit een 50 tot 100cm dikke opgebrachte laag. Hieronder bevond zich 
zandige klei of sterk lemig zand, soms met plantenresten. Tussen deze lagen bevinden 
zich mariene afzettingen van sterkt zandige klei. Er werden geen archeologische 
indicatoren aangetroffen in of boven de kleiafzettingen die in de volle en late 
middeleeuwen gevormd zijn waardoor de verwachting voor late middeleeuwen en 
nieuwe tijd naar beneden kan worden bijgesteld. Er zijn binnen 2m -mv geen 
dekzandafzettingen aangetroffen waardoor resten uit laat paleolithicum en 
mesolithicum niet te verwachten zijn. Derhalve werd het terrein vrijgegeven voor 
bodemingrepen die niet dieper dan 2m-mv reiken. 50 

• Op circa 160m ten noorden van het plangebied is een archeologische bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2433048100 en 2433056100). Vanwege de ligging op 
een dekzandvlakte, eventueel afgedekt met veen, was het terrein in de meeste perioden 
waarschijnlijk niet geschikt voor bewoning. In de late middeleeuwen werd er een 
omgracht herenhuis, een “Slotje” gebouwd, welke een prominente plaats in de regio 
had en in de jaren 1880 afbrandde. De bijhorende boerderij bestaat wel nog. De kans op 
sporen uit de (late) middeleeuwen tot nieuwe tijd wordt hoog ingeschat. De 
verwachting op de overige perioden is laag. Bij het booronderzoek werd in de 
dekzandvlakte een greppel, opgevuld met venig materiaal aangetroffen. Mogelijk betreft 
het de omgrachting van het Slotje. De kans op sporen ouder dan de (late) middeleeuwen 
en nieuwe tijd blijft derhalve laag. De verwachting op sporen uit de (late) middeleeuwen 
en nieuwe tijd blijft hoog. Aangezien de geplande ontwikkelingen vooraf zouden gaan 
door ophoging van het terrein met 1m zand en de geplande huizen op palen zouden 
worden gefundeerd, werd het terrein vrijgegeven voor de geplande ontwikkelingen. 51 

• Op het terrein net ten zuiden hiervan werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 2462127100) De rapportage van dit onderzoek is niet (digitaal) beschikbaar.  

• Op circa 450m ten noorden van het plangebied is een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4566581100). Op basis van het bureauonderzoek 
gold een middelhoge verwachting op laat paleolithicum tot en met midden bronstijd. Uit 
het booronderzoek bleek het dekzand echter grotendeels afgetopt tot in de C-horizont. 
Gezien de verwachte veldpodzol werd aangenomen dat minimaal 40 tot 50cm van de 
top van het dekzand ontbreekt. Hierdoor zijn geen intacte vondstconcentraties en 
vondstspreidingen meer te verwachten. Enkel diepe grondsporen kunnen nog worden 
verwacht. Derhalve werd geen vervolgonderzoek geadviseerd. 52 Op een deel van het 
terrein vond een aanvullend booronderzoek plaats (Zaakid. 4573758100). Hieruit bleek 
dat onder het bestaande erf sprake is van een flank van een dekzandrug, waarbij het 
hogere deel van de dekzandrug samenvalt met de zuidelijke helft van het erf en het 
lagere deel samenvalt met het noordelijke deel. In het lagere deel is het dekzand 
afgedekt door een dunne laag veraard veen. In het hogere zuidelijke deel ligt op het 
dekzand geroerde grond, mogelijk restanten van een oud bouwlanddek. De top van het 
pleistocene dekzand bestond in alle boringen uit een C-horizont. In de lagere delen 
houdt dit waarschijnlijk verband met de natte bodemcondities in het Holoceen, 
waardoor bodemvorming niet mogelijk was. In het noordelijke deel lijken de C-

 
50 Boots en Stiekema, 2012.  
51 Hos, 2014. 
52 Kerkhoven, 2017.  
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horizonten vooral het gevolg van vergraving of verstoring van de bodem. Ook hier 
ontbreekt waarschijnlijk 40 tot 50cm van de top van het dekzand waardoor de 
verwachting laag is. 53 

• Op circa 200 a 370m ten noorden en oosten van het plangebied is voor een wegtracé 
een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4591115100). Op basis hiervan 
gold een hoge verwachting op laat paleolithicum tot en met de nieuwe tijd, met de 
nadruk op romeinse tijd tot en met nieuwe tijd. Geadviseerd werd om de geplande 
werkzaamheden uit te voeren onder archeologische begeleiding. 54 Op dezelfde locatie 
werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4681390100). De rapportage van 
dit onderzoek is (nog) niet beschikbaar. Enkele maanden later werd ook een 
archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 4729083100). De rapportage van dit 
onderzoek is (nog) niet beschikbaar.  

• Op circa 180m ten westen van het plangebied is een archeologisch booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 4600098100 – cluster Zonzeel). De vier noordelijke deelgebieden in 
deze cluster, waar het pleistocene zand op relatief gering diepte aangetroffen werd, 
kregen op basis van het booronderzoek een hoge verwachting op laat paleolithicum en 
mesolithicum en hier werd vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Voor de vier 
zuidelijke deelgebieden, waar vastgesteld werd dat het terrein reeds vroeg te nat was 
voor bewoning, gold een lage verwachting en derhalve was hier vervolgonderzoek niet 
nodig. 55 

• Op circa 140m ten westen van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 4620234100). Hieruit bleek dat het noordelijke deel van het terrein 
gelegen is op de uitlopers van relatief hooggelegen delen van het dekzandlandschap. 
Daardoor heeft het een middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het 
laat paleolithicum en mesolithicum. Het zuidelijke deel van het terrein ligt in een 
voormalig buitendijks getijdengebied waardoor de verwachting op resten van bewoning 
uit alle perioden laag is. Vanwege de ligging ver van historische bebouwing geldt ook 
een lage verwachting voor resten van bewoning en begraving uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd. 56 

• Op circa 70m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 4620250100 een 4641587100). Het terrein ligt op de overgang van 
een ten noorden gelegen lage dekzandrug naar een lagergelegen deel van het 
dekzandlandschap met waarschijnlijk natuurlijke waterlopen. Hierdoor geldt een hoge 
verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum. 
Vanaf het neolithicum raakte het terrein overgroeid met veen en bleef tot aan de 
veenontginningen in de middeleeuwen onbewoonbaar. De verwachting op resten uit 
deze perioden is derhalve laag, met uitzondering van de de hoger gelegen noodoostrand 
van het terrein, waar de verwachting middelhoog is. De verwachting op late 
middeleeuwen en nieuwe tijd is laag. Geadviseerd werd om het terrein door middel van 
een booronderzoek nader te onderzoeken. 57 Dit booronderzoek (Zaakid. 4641610100) 
wees uit dat het terrein in het verleden dermate nat was dat geen sporen van 
podzolvorming aanwezig zijn en het voor bewoning ook niet geschikt was. Enkel in het 
noorden zijn enkele delen mogelijk wel geschikt geweest voor bewoning. Ook hier zijn 
geen resten van podzolvorming aangetroffen. Mogelijk zijn deze verloren gegaan in de 

 
53 Rapportage (nog) niet (digitaal) beschikbaar. Informatie uit Archis. 
54 Rap, 2018. 
55 Van Putten, 2018. 
56 Exaltus en Orbons, 2019a.  
57 Exaltus en Orbons, 2019b. 
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bouwvoor. Er werden geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Derhalve 
werd archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 58 

• Op circa 80 a 90m ten noorden en oosten van het plangebied is, bij de Kleine Schans, 
een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4671670100 en 
4671679100). De bodemopbouw bleek hier grotendeels intact. Verwacht werd dat 
resten uit het paleolithicum tot en met neolithicum door latere overstromingen 
geërodeerd zouden zijn. Derhalve bleef enkel de verwachting op late middeleeuwen en 
nieuwe tijd gehandhaafd. 59 

• Op circa 300m ten zuiden het plangebied werd een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd voor oeverwerkzaamheden langs het Wilhelminakanaal (Zaakid. 
4699924100). Op basis hiervan werd voor de zone die in het onderzoeksgebied van dit 
rapport ligt geen vervolgonderzoek noodzakelijke geacht. 60 

• Op circa 250m ten noorden van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 4716447100). Hieruit bleek het terrein gelegen op een met (verspoeld) dekzand 
bedekte rug naar het beekdal van de Mark. Eerder uitgevoerd booronderzoek gaf aan 
dat de bodem in deze omgeving bestaat uit met beekafzettingen afgedekt dekzand. Ook 
bleek het dekzand ten noordoosten van het terrein sterk op te duiken en werd 
geconcludeerd dat de gradiënt zich daar bevindt. Derhalve werden geen 
bewoningssporen verwacht. In de beekafzettingen worden enkel resten gerelateerd aan 
natte context, met name afvaldumps. Wel zijn nabij het terrein resten van een 
greppelsysteem  te verwachten, maar de kans op het aantreffen van dergelijke lokale 
resten is klein. De beekafzettingen worden afgedekt door een één tot twee meter dik 
pakket getijdeklei uit de nieuwe tijd en/of ophoogzand uit de jaren 1960. Op basis 
hiervan en mede door de geplande ontwikkeling met een balkenfundering op 
schroefpalen werd geadviseerd het terrein vrij te geven. 61 

• Vlak langs het plangebied ligt een terrein waarvoor een archeologisch bureauonderzoek 
is uitgevoerd (Zaakid. 4728776100). De rapportage van dit onderzoek is (nog) niet 
beschikbaar.  

 

Zaakid 
OM-nr 
(oud) 

type onderzoek uitvoerder 

2025464100 10018 archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2027279100 10314 archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2030412100 10337 archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2077767100 3683 archeologisch: bureauonderzoek Vestigia BV 

2093237100 9106 archeologisch: (veld)kartering RAAP Archeologisch Adviesbureau 

2131858100 19142 archeologisch: proefputten/proefsleuven Gemeente Breda 

2137990100 19995 archeologisch: proefputten/proefsleuven Gemeente Breda 

2146973100 21320 archeologisch: begeleiding Gemeente Breda 

2192438100 27784 archeologisch: boring IDDS Archeologie B.V. 

2200326100 28980 archeologisch: boring BILAN 

2200334100 28981 archeologisch: boring BILAN 

2204522100 44438 archeologisch: begeleiding Gemeente Breda 

2257676100 36947 archeologisch: proefputten/proefsleuven Gemeente Breda 

 
58 Exaltus en Orbons, 2018. 
59 Rapportage (nog) niet beschikbaar. Informatie uit Archis.  
60 Nater, 2020.  
61 Ellenkamp, 2019.  
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Zaakid 
OM-nr 
(oud) 

type onderzoek uitvoerder 

2282356100 40380 archeologisch: proefputten/proefsleuven BAAC BV 

2318888100 45332 archeologisch: boring IDDS Archeologie B.V. 

2328631100 46624 archeologisch: begeleiding Gemeente Breda 

2378933100 53257 archeologisch: boring Econsultancy BV 

2378941100 53256 archeologisch: bureauonderzoek Econsultancy BV 

2433048100 60238 archeologisch: bureauonderzoek Econsultancy BV 

2433056100 60239 archeologisch: boring Econsultancy BV 

2462127100 63964 archeologisch: geofysisch onderzoek Archeopro 

4566581100  archeologisch: boring Transect 

4573758100  archeologisch: boring Transect 

4591115100  archeologisch: bureauonderzoek Transect 

4600098100  archeologisch: boring BAAC BV 

4620234100  archeologisch: bureauonderzoek Archeopro 

4620250100  archeologisch: bureauonderzoek Archeopro 

4641587100  archeologisch: bureauonderzoek Archeopro 

4641610100  archeologisch: boring Archeopro 

4671670100  archeologisch: bureauonderzoek Econsultancy BV 

4671679100  archeologisch: boring Econsultancy BV 

4681390100  archeologisch: proefputten/proefsleuven Transect 

4699924100  archeologisch: bureauonderzoek Antea Group Archeologie 

4716447100  archeologisch: boring RAAP Archeologisch Adviesbureau 

4728776100  archeologisch: bureauonderzoek BAAC BV 

4729083100  archeologisch: begeleiding Transect 

4758543100  archeologisch: proefputten/proefsleuven Econsultancy BV 

Tabel 5. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS). 

 

2.2.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

Er zijn in het plangebied geen geregistreerd ondergrondse bouwhistorische waarden bekend.62 In 
de omgeving zijn wel een aantal rijksmonumenten aangeduid (zie hierboven), waaronder de 
Schans die vlakbij het plangebied gelegen is.  
 

2.2.3 Conclusie bekende waarden 

In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk resten uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd aangetroffen. Daarnaast is ook een vondst bekend uit de Romeinse tijd. Vanaf het 
neolithicum werden delen van het plangebied (vooral het westelijke deel) vermoedelijk te nat 
voor bewoning waardoor de kans op het aantreffen van archeologische resten vanaf het 
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen laag is. Omdat zich binnen het plangebied 
echter nog intacte dekzandruggen kunnen bevinden, welke zeer geschikt waren als 
bewoningslocaties in het paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, bronstijd en de ijzertijd, is 

 
62 Atlasleefomgeving.nl 
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het niet onwaarschijnlijk dat resten uit deze perioden voorkomen. Op basis van de informatie 
over de diepteligging van de verschillende geologische lagen uit het DINOloket en uit de 
voorgaande (boor)onderzoeken in de omgeving van het plangebied, kon een verwachtingsmodel 
worden gemaakt over de diepteligging van de geologische lagen in het plangebied. Dit model 
werd gebruikt voor het maken van de advieskaarten.  
 

2.3 Archeologische verwachting 

2.3.1 Bestaande verwachtingskaarten 

Provinciale verwachtingskaart 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (CHW 2010, herziening 
2016)63 ligt het westelijk deel van het plangebied in de regio van provinciaal cultuurhistorisch 
belang, namelijk het zeekleigebied. Het oostelijke deel ligt in de regio van provinciaal 
cultuurhistorisch belang ‘de Baronie’ en in het Cultuurhistorisch landschap ‘de Zuiderwaterlinie 
bij Terheijden’. 
 
Het zeekleigebied maakt deel uit van het Zuidwest-Nederlandse deltagebied. De bodem bestaat 
uit zeeklei, behalve ten oosten van de lijn Moerdijkbruggen-Helkant waar zoetwaterklei ligt. Ten 
zuiden van Lepelstraat grenst het gebied in het oosten van oudpleistocene hogere gronden. 
Elders komen in het zuiden van de regio plaatselijk jong-pleistocene zandgronden aan de 
oppervlakte: donken en bergen. Het zeekleigebied wordt doorsneden door Mark, Dintel en Vliet 
en diverse kreken, met name in de Biesbosch. Buitendijks liggen slikken en gorzen die langs de 
Schelde schorren heten. Aanvankelijk was heel de regio een veengebied dat in de hoge 
middeleeuwen en late middeleeuwen in eerste instantie agrarisch ontgonnen werd en waarin 
men ook aan turfgraverij deed. In samenhang met de vorming van de Zeeuwse zeearmen en het 
Hollands Diep overstroomde het gebied steeds verder, beginnen rond 1250 in het westen en 
culmiinerend in de St. Elisabethsvloed van 1421 in het oosten met de vorming van de Biesbosch. 
Dit oprukken van de zee-invloed was mede mogelijk door het turfgraven voor de zoutproductie. 
Wanneer in de Noordwesthoek een gebied een eeuw of anderhalve eeuw overstroomd geweest 
was, kon het herdijkt worden als kleipolder.64 
 
De Baronie is onderdeel van het dekzandplateau dat doorsneden wordt door beken. De Aa of 
Weerijs en de Mark bevinden zich in het westelijk deel. In het oostelijke gedeelte ligt de breuklijn 
die de westgrens vormt van de Roerdal Slenk. In het zuiden stromen 't Merkske, de Chaamse 
beken en de Strijbeekse beek. Het zandlandschap bestaat uit een grofmazige mozaïek van oude 
en jonge zandontginningen en bossen. Kenmerkend voor de oude zandontginningen zijn dorpen 
en buurtschappen zonder open akkercomplexen en bijhorende groenstructuren. Op enkele 
plaatsen komen open akkercomplexen voor. De bebouwing en de akkers liggen vaak op de rand 
van de beekdalen, de graslanden (beemden) in het beekdal en de (voormalige) heidevelden op 
de hogere zandgronden. 65  
 
De grondslag van het landschap van de Zuiderwaterlinie bij Terheijden is gelegd in de late 
middeleeuwen. In het zuiden kwam de stad Breda tot ontwikkeling en werd een welvarende 
handelsstad, mede dankzij de Mark, die tot Breda bevaarbaar was. De Mark had een open 
verbinding met de zee en de invloed van eb en vloed was tot in Breda merkbaar. Al in de 

 
63 Zoals de naam zegt geeft de CHW enkel cultuurhistorische waarden weer en geen archeologische verwachting.  
64 CHW provincie Noord-Brabant 
65 CHW provincie Noord-Brabant 
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middeleeuwen zijn de dijken langs de Mark aangelegd. In die tijd heeft ook de ontginning en de 
inrichting ten behoeve van de landbouw plaatsgevonden. Op de hogere delen van het terrein 
kwamen akkercomplexen en individuele kampontginningen tot stand, langs de Mark werden de 
broekbossen gekapt en omgezet in wei- en hooiland. In dit landschap komen een drietal 
landgoederen voor (Burgst, IJzer Hek en Oosterheide).  
 
Breda werd een centrum van turfhandel. De turf werd gestoken in de omvangrijke veengebieden 
bij de stad. Bij Terheijden lagen grote veengebieden tussen de Mark en de hogere zandgronden 
bij Teteringen. Ook was Terheijden een plaats waar turf overgeslagen werd in schepen die naar 
de steden in Vlaanderen en Holland voeren. Deze veengronden zijn in de veertiende eeuw 
afgegraven. In de polder De Moeren en De Vucht gebeurde dit door de abdij van Tongerlo, die 
een uithof stichtte aan de noordkant van het veengebied, van waaruit de vervening werd geleid. 
De turfvaarten, via welke de turf werd afgevoerd naar de Mark, zijn nog herkenbaar in het 
landschap. Na de vervening werd de polder in kleine strookvormige percelen verdeeld en 
gebruikt als hooiland. Boerderijen hebben er in het centrale deel nooit gestaan. Dat geldt ook 
voor de Binnenpolder. Die was na de turfwinning zo drassig dat het eeuwenlang onontgonnen is 
gebleven. De twee eendenkooien die er lagen, de Voorste en de Achterste Kooi, waren de enige 
vormen van economische activiteit. Pas in 1954 is het gebied ontgonnen en zijn er sloten en 
weteringen gegraven.  
 
Ambrogio de Spinola, Italiaans veldheer in dienst van Spanje, gaf de aanzet tot het militaire 
landschap bij Terheijden. Bij dit dorp lag al in de middeleeuwen een versterking bij de belangrijke 
handelsweg en vaarroute van Breda naar het noorden. De grens tussen Holland en Brabant lag 
iets ten noorden van Terheijden. In de Tachtigjarige Oorlog werd Breda enkele keren belegerd en 
ging in andere handen over. In 1624 en 1625 belegerden de troepen van De Spinola de stad, 
waarbij de veldheer een circumvallatielinie rond de stad liet aanleggen. Deze bestond uit 
liniedijken, grachten en schansen bij de wegen van en naar de stad. In Terheijden was in 1590 al 
de Kleine Schans opgeworpen, die werd opgenomen in de linie. Tussen Terheijden en Breda 
verrees in 1624 de Grote of Spinolaschans. Toen Breda zich had overgegeven in 1625 werden de 
schansen door de Spaanse troepen geslecht, maar 12 jaar later zijn ze opnieuw opgeworpen door 
Frederik Hendrik om de stad te veroveren. Op 7 oktober 1637 gaven de Spaanse troepen zich 
over. De verovering van Breda was het laatste grote wapenfeit in de Tachtigjarige Oorlog. Iets ten 
oosten van de beide schansen liggen nog enkele verdedigingswerken; twee verdedigingswallen 
van meer dan een kilometer lengte. De grote vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft de 'Linie 
van de Munnikenhof' en de 'Linie van Den Hout' in 1701 ontworpen. De linies zijn aangelegd, 
omdat er ter plekke een strook hogere gronden lag die niet onder water gezet kon worden. De 
verdedigingswerken maakten onderdeel uit van de vestinglinie De Zuiderfrontier of 
Zuiderwaterlinie. Breda was een belangrijke garnizoensplaats en in 1828 werd de Koninklijke 
Militaire Academie opgericht. De militairen oefenden op de heidevelden ten zuiden van 
Oosterhout. De kogelvangers op landgoed Oosterheide en de zandverstuivingen en 
schuttersputjes op de Cadettenkamp herinneren hier nog aan. 
 
Vanaf ongeveer 1650 werden er landgoederen aangelegd buiten Breda. Ten noorden van Breda 
lagen verschillende landgoederen. Het kasteel van Burgst werd verwoest in de Tachtigjarige 
Oorlog; iets ten zuiden daarvan is in 1790 het landhuis Burgst gebouwd. Ten noorden hiervan, op 
de hogere gronden langs de Mark lagen de landgoederen Emer en IJzer Hek. Van Emer is weinig 
overgebleven, maar de landgoederen Burgst en IJzer Hek zijn belangrijke onderdelen geworden 
binnen de nieuwbouwwijken van Breda, de Haagsche Beemden. Belangrijke cultuurhistorische 
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waarden, zoals zichtassen, lanen, houtwallen en waterpartijen konden hierdoor bewaard blijven. 

66  
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
Op de gemeentelijke verwachtingskaart van Drimmelen67 is te zien dat het westelijke deelgebied 
in een zone met middelhoge archeologische verwachting ligt en het oostelijke deelgebied in een 
zone met lage archeologische verwachting (afbeelding 19). De dijk staat wel aangemerkt als 
historisch waardevolle weg.  
 

 
Afbeelding 19. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart met in het rood de 
locatie van het plangebied (bron: gemeente Drimmelen). 

 

2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

 
Datering 
Gezien de aanwezigheid van dekzandruggen en de nabijheid van een beekdal is er een 
middelhoge verwachting op vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum.  
In het westelijke deel van het plangebied was het terrein waarschijnlijk toen al, en zeker vanaf 
het neolithicum tot en met de middeleeuwen, te nat voor bewoning. Het veen heeft derhalve 
een lage tot geen verwachting voor bewoningssporen.  
 
Ter hoogte van de historische kern van Terheijden (oostelijke deel van het plangebied) lag het 
terrein hoger (mogelijk op een dekzandrug) en kunnen, getuige de vondst van romeinse munten, 
ook resten uit de romeinse tijd aanwezig zijn (middelhoge verwachting). Hoewel hier nog geen 
archeologische aanwijzingen voor zijn in de omgeving van het plangebied is het mogelijk dat de 

 
66 CHW provincie Noord-Brabant 
67 Gemeente Etten-Leur. 
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hogere dekzandruggen (mogelijk aanwezig in het westelijke deel) zich resten bevinden uit het 
laat-neolithicum, bronstijd of de ijzertijd (middelhoge verwachting). 
 
Vanaf de (late) middeleeuwen werd in de omgeving veen ontgonnen en ontstond het dorp 
Terheijden. Ook werden dijken aangelegd. Delen van het plangebied lagen toen in onbebouwde 
polders, waardoor ook hier de verwachting op archeologische resten laag is. Enkele zones liggen 
op korte afstand van de Kleine Schans (net boven de Lage Linie en de Markschans). Hier is de 
verwachting op resten die samenhangen met deze schans hoog. Ook elders in het plangebied zijn 
mogelijk resten van de militaire geschiedenis aanwezig.  
 
Ten noorden en oosten van de huidige haven in Terheijden (toen aan een bocht in de Mark) staat 
op de kadastrale minuut reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de 
(late) middeleeuwen reeds bebouwing aanwezig was. De verwachting hierop is middelhoog tot 
hoog.  
 
Complextype  
Uit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen resten verwacht worden die 
samenhangen met de mobiele leefwijze van de mens, zoals kleine kampementen die slechts 
tijdelijk en/of periodiek bewoond werden. Dergelijke vindplaatsen zijn te herkennen aan 
vuursteenconcentraties en haardkuilen. 
 
Vanaf het Laat-Neolithicum tot en met de Romeinse tijd kunnen op de dekzandruggen, duinen 
of de flanken ervan resten van grotere huizen/nederzettingen worden verwacht, net als 
schuren, spiekers en opstallen. Verder kunnen sporen van agrarische activiteit worden 
aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Daarnaast kunnen ook menselijke 
begravingen/crematies worden aangetroffen, afhankelijk van de datering variërend van 
vlakgraven tot crematiegraven. Ook off-site materiaal kan worden verwacht. 
 
Vanaf de late middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen sporen van agrarische activiteit worden 
aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Ook resten van en samenhangend met oude dijken 
kunnen verwacht worden. Daarnaast kunnen (vooral in de directe omgeving van Kleine Schans) 
resten worden aangetroffen welke samenhang hebben met de militaire geschiedenis. Denk aan 
greppels of andersoortige verdedigingsstructuren zoals een gracht.  
 
Omvang 
De omvang kan variëren van puntvondsten tot nederzettingen van enkele honderden vierkante 
meters. 
 
Diepteligging 
Resten uit het paleolithicum tot en met de Romeinse tijd worden verwacht in de top van het 
dekzand. Ter hoogte van de dekzandruggen is het dekzand te verwachten vanaf het maaiveld. 
Naast de dekzandruggen is het dekzand afgedekt door een kleipakket tot 3,58 m dik. Het is niet 
duidelijk hoe het verloop is wat betreft de diepteligging van het dekzand, bij de overgang van de 
dekzandruggen naar de kleigronden. Ook is onduidelijk op welke locaties en in welke mate de 
dekzandgronden zijn geërodeerd. Een verkennend booronderzoek kan hier meer duidelijk in 
brengen.  
Resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen vanaf het maaiveld aangetroffen worden.  
 
Locatie 
Archeologische sporen en resten kunnen binnen het gehele plangebied voorkomen, aangezien de 
bodemopbouw in het plangebied grotendeels onbekend is. 
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De oudste sporen bevinden zich voornamelijk op eventueel in de ondergrond aanwezige 
dekzandruggen. Indien resten aanwezig zijn die samenhangen met de Kleine Schans dan worden 
deze voornamelijk verwacht in de directe omgeving van deze structuur, net boven de Lage Linie 
en de Markschans (zie afbeelding 20). Langs de Laakdijk, en ten noorden en oosten van de 
huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut reeds bebouwing 
aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds bebouwing 
aanwezig was. 
 

 
Afbeelding 20. Uitsnede van de topografische kaart met in het rood de locatie van het plangebied en een 
weergave van de Kleine Schans. 

 
Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum tot laat-neolithicum: vuursteenspreiding, indicaties van de bewerking van 
vuursteen, halffabricaten, productieafval, productiegereedschap. Indicaties voor kortdurende 
nederzettingen/kampen: haardkuilen, verbrand vuursteen. Indicaties voor 
jacht/voedselverzameling en –bereiding: werktuigen, spitsen, bijlen, schrabbers, stekers, etc.  
 
Laat-neolithicum tot en met vroege middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een 
sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), 
greppels, waterputten en afvalkuilen. 
 
Middeleeuwen: nederzettings- en ontginningssporen en resten van agrarische landinrichting. 
 
Mogelijke verstoringen 
Het plangebied is voor het grootste deel nooit bebouwd geweest. Langs de Laakdijk, en ten 
noorden en oosten van de huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale 
minuut reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen 
reeds bebouwing aanwezig was. Deze is echter archeologisch relevant en wordt dus niet 
beschouwd als recente verstoring. Wel kan de aanleg van de moderne wegen op of naast de 
dijken de bodem verstoord hebben, vooral indien hier ook nutsvoorziening (riolen, kabels en 
leidingen) aangelegd zijn. Ook kunnen landbouwactiviteiten in het verleden bodemverstoring 

Archeologisch resten mogelijk net boven 
de Lage Linie en de Markschans 
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hebben veroorzaakt. Ook de turfwinning die in de omgeving plaatsgevonden heeft kan verstoring 
hebben opgeleverd maar is wel archeologisch relevant en wordt dus ook niet beschouwd als 
recente verstoring. 

2.4 Conclusies en advies voor vervolgonderzoek 

Gezien de aanwezigheid van dekzandruggen en de nabijheid van een beekdal is er een 
verwachting op vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum. Deze zijn te 
verwachten op de hoger gelegen pleistocene afzettingen.  
 
In het westelijke deel van het plangebied was het terrein waarschijnlijk toen al, en zeker vanaf 
het neolithicum tot en met de middeleeuwen, te nat voor bewoning.  
 
Ter hoogte van de historische kern van Terheijden (oostelijke deel van het plangebied) lag het 
terrein hoger (mogelijk op een dekzandrug) en kunnen, getuige de vondst van romeinse munten, 
ook resten uit de romeinse tijd aanwezig zijn. Hoewel hier nog geen archeologische aanwijzingen 
voor zijn in de omgeving van het plangebied is het mogelijk dat de hogere dekzandruggen zich 
resten bevinden uit het laat-neolithicum, bronstijd of de ijzertijd. In het oostelijke deel kunnen 
ook hogere dekzandruggen of dekzandkoppen (mogelijk onbekende) aanwezig zijn. Het is echter 
niet duidelijk hoe het verloop is wat betreft de diepteligging van het dekzand, bij de overgang van 
de dekzandruggen naar de kleigronden. Ook is onduidelijk op welke locaties en in welke mate de 
dekzandgronden zijn geërodeerd. Een verkennend booronderzoek kan hier meer duidelijk in 
brengen. 
 
De lager gelegen delen waren vanaf het neolithicum waarschijnlijk te nat voor bewoning en 
groeide er veen. Bovendien waren deze zones onderhevig aan regelmatige overstroming door 
getijdewerking en/of stormvloeden. De archeologische verwachting van het veen is derhalve 
laag.  
 
Vanaf de (late) middeleeuwen werd in de omgeving veen ontgonnen en ontstond het dorp 
Terheijden. Hiervoor werden o.a. turfvaarten aangelegd. Ter hoogte van het plangebied kunnen 
langs de oever van de turfvaart ‘de Kraan’ kunnen mogelijk nog resten van ‘haveninfrastructuur’ 
worden verwacht. Ook werden dijken aangelegd. Delen van het plangebied lagen toen in 
onbebouwde polders, waardoor ook hier de verwachting op archeologische resten laag is. Enkele 
zones liggen op korte afstand van de Kleine Schans (net boven de Lage Linie en de Markschans). 
Hier is de verwachting op resten die samenhangen met deze schans hoog. Ten noorden en 
oosten van de huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut 
reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds 
bebouwing aanwezig was.  
 
 
 



Antea Group Archeologie 2021/104 
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 459172 
2 juli 2021 revisie 02 
Waterschap Brabantse Delta 

 

Blad 36 van 53 

 

  
Afbeelding 21. Archeologische verwachting voor het plangebied. Het plangebied is rood omlijnd. Het 
advies voor vervolgonderzoek naar de top van het dekzand geldt voor het oranje gebied. Het advies voor 
vervolgonderzoek naar historische bebouwing uit de middeleeuwen en nieuwe tijd geldt voor de rode 
zones. 

 
Deze verwachtingen zijn alleen correct wanneer blijkt dat de bodemopbouw niet geroerd is en de 
spoordragende niveaus nog intact zijn. Dit kan met een bureauonderzoek alleen niet worden 
vastgesteld, hier is een veldonderzoek door middel van handmatige grondboringen noodzakelijk 
als eerste toets.   
 
Advies 
Omdat er een middelhoge tot hoge kans is op het aantreffen van archeologische resten binnen 
het plangebied, adviseert Antea Group om binnen het plangebied een inventariserend 
veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen uit te voeren. De ligging van de boringen is bepaald 
in het Plan van Aanpak (PvA) conform KNA 4.1, dat voorafgaande aan het veldwerk wordt 
opgesteld en ter afstemming is voorgelegd aan het bevoegd gezag, in deze de gemeente 
Drimmelen. 
 
Op 20 januari 2021 nam de gemeente Drimmelen het volgende selectiebesluit: 

- Er werd ingestemd met het advies om een vervolgonderzoek uit te laten voeren, maar in 
afwijking van het advies van Antea Group dient dit onderzoek te bestaan uit een 
verkennend booronderzoek (bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm – mv). De 
boringen dienen tot minimaal 30 cm onder geplande verstoringsdiepte te worden 
uitgevoerd, of bij aantreffen van pleistoceen zand tot minimaal 25 cm in de 
onverstoorde C-horizont. Aan delen van het plangebied zijn geen verwachtingen 
toegekend. Hier is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.68   

 
68 Advies selectiebesluit RWB, d.d. 20-1-2021 

Schans en 
havenstructuur 

bebouwing 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.  
 
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, verkennende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van 
eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het 
gebied en aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. 
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

1. Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

2. Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 

conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is 

de maximale diepte? 

4. Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 

5. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 

geplande bodemingrepen?  

6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

7. In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen 

van de bureaustudie? 

8. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan?  

 
Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld dat is voorgelegd aan en 
akkoord bevonden door de (adviseur van) de bevoegde overheid.69 
 

3.2 Onderzoeksgebied 

Voor het booronderzoek geldt dat het onderzoeksgebied ten opzichte van het plangebied uit het 
bureauonderzoek is gewijzigd. Het booronderzoek vindt alleen plaats op de locaties waar 
bodemingrepen worden voorzien. Dit betreft het westelijk deel van het plangebied tot aan de 
Laakdijk (aan de westzijde van de bebouwde kom van Terheijden). Dit vanwege het achterwege 
blijven van graafwerkzaamheden in het oostelijke deel. In het PvA is ten slotte ten aanzien van 
het plangebied ook nog een wijziging meegenomen met betrekking tot de diepte van de te 
verwachten ingreep: in het kort komt het erop neer dat de sloten dieper worden gegraven dan 
volgens het uitgangspunt in het bureauonderzoek. In het booronderzoek wordt hier rekening 
mee gehouden door de boringen dieper door te zetten dan aanvankelijk gepland (zie ook het 
uitvoeringsplan).  
 

 
69 Uffink et al. 2021. 
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3.3 Onderzoeksopzet en werkwijze 

Het verkennende booronderzoek dient om te bepalen wat de algemene bodemopbouw is en in 
hoeverre de bodem is verstoord en of zich in het plangebied niveaus bevinden die de (eventuele) 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats ondersteunen, zoals een potentiële 
archeologische laag, bodemvorming of een fysisch geografisch element dat bewoning van het 
plangebied in het verleden mogelijk maakte.  
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend booronderzoek kan worden bepaald of er 
vervolgonderzoek in de vorm van een karterend (boor)onderzoek, proefsleuven, een 
archeologische begeleiding en/of opgraving dient plaats te vinden. 
 
Uitvoering veldwerk 

Datum uitvoering 6, 7 en 16 april 2021 

Veldteam R. Fens, KNA-prospector, KNA-archeoloog 
I. Fleuren, archeoloog 
M. Kruijthof (ArcheoWest), senior KNA-archeoloog/prospector 

Weersomstandigheden 6 april: zeer slecht, sneeuwstormen en onweer, 0 tot 5 °C 
7 april: eerst sneeuwstorm, later regenachtig, -2 tot 5 °C 
16 april: zonnig en vrij warm, 15 °C 

Boortype Edelman 6 cm voor de bovengrond 
Gutsboring 3 cm voor de ondergrond 

Methode conform Leidraad 
SIKB 

Er wordt in eerste instantie verkennend geboord, dit is geen methode uit 
de Leidraad Karterend.70 

Motivatie boormethode In verwachtingsgebieden: verkennend booronderzoek 
Omdat er in het westelijke deel van het plangebied een middelhoge kans 
en in het oostelijke deel een lage kans is op het aantreffen van 
archeologische resten binnen het plangebied, adviseert Antea Group om 
binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, 
verkennende fase, uit te voeren op de locaties waar graafwerkzaamheden 
dieper dan 40cm -mv gepland zijn.  De methode – een verkennend 
booronderzoek bestaande uit 6 boringen per hectare - is er niet primair op 
gericht om archeologische resten aan te treffen (hiervoor is de 
gehanteerde boordichtheid en –intensiteit te gering), maar is wel 
uitermate geschikt om:  
1) de aard van bodemopbouw en  
2) de mate van intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw inclusief 
de archeologische sporendragende niveaus te bepalen.  
 
Boringen met een onderlinge boorpuntsafstand van 50 m c.q. in een 40 x 
50 m driehoeksgrid bij oppervlakken is een breed toegepaste methode om 
de landschappelijke veldtoets op (archeologische) bodemkwaliteit uit te 
voeren. 
 

Aantal boringen 34 boringen 
D01-D29 (westelijk deel van het plangebied) 
D30-D34 (oostelijk deel van het plangebied) 
 

Boordiepte In het plan van aanpak was voorgeschreven om de boringen ter hoogte van 
de te ontgraven sloten, met een maximale ontgravingsdiepte van 1m -mv, 
door te zetten tot 1,30m -mv of tot 25 cm in de C-horizont van het 
dekzand. Indien in een boring dekzand aangetroffen wordt, dient deze 

 
70 Tol e.a. 2012 
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boring doorgezet te worden tot minimaal 25cm in de onverstoorde C-
horizont. Dit betreft boringen D30-34. 
 
Ook werd verwoord in het plan van aanpak dat voor een aantal delen van 
de sloten de maximale ontgravingsdiepte gewijzigd naar 1,5 a 1,75 m -mv. 
Hier dienen de boringen tot 2,05m -mv te worden gezet of tot 25 cm in de 
C-horizont van het dekzand. Indien in een boring dekzand aangetroffen 
wordt, dient deze boring doorgezet te worden tot minimaal 25cm in de 
onverstoorde C-horizont. Dit betreft boringen D01-D24 
 
Ook werd nog een extra sloot toegevoegd aan de ontwikkelingsplannen. 
Deze sloot wordt 1,10 m -mv. Boringen ter plaatse van deze sloot dienen 
derhalve tot 1,40 m -mv te worden gezet of tot 25 cm in de C-horizont van 
het dekzand. Indien in een boring dekzand aangetroffen wordt, dient deze 
boring doorgezet te worden tot minimaal 25cm in de onverstoorde C-
horizont. Dit betreft boringen D25-D29. 
 

Oriëntatie grid t.o.v. geo-
morfologie/paleo-landschap 

n.v.t.: de oriëntatie van de boorraai ligt immers vast door de vorm van het 
plangebied (het betreft een tracé/lijnvormige ingreep). Het biedt plaatselijk 
wel de mogelijkheid om landschappelijke dwarsdoorsnedes te verkrijgen. 

Wijze inmeten boringen GPS 

Overige toegepaste 
methoden 

- 

Wijze onderzoek / 
beschrijving boorkolom 

NEN 5104/ASB 

Verzamelwijze archeologische 
indicatoren  

snijden/verbrokkelen 

Bemonstering n.v.t. 

Vondstzichtbaarheid aan 
oppervlak 

Nihil (berm), grasdijk of kopakkers 

Omschrijving 
oppervlaktekartering 

Niet aan de orde: geen vondstzichtbaarheid aan het oppervlak 

Afwijkingen t.o.v. PvA De opdrachtgever heeft voor interne doeleinden filmopnames ter plaatse 
gemaakt op 16 april 2021. Deze omstandigheid is benut om, in aanvulling 
op het PVA, ter plaatse van de voormalige geschutsbatterij (geen 
onderdeel van het onderzoeksgebied van het booronderzoek, wel van het 
plangebied, ten oosten van boring D29) dronebeelden te maken vanaf circa 
100 m hoogte. De batterij (een geslecht aardwerk) was niet zichtbaar op 
deze beelden mogelijk door recente akkerbewerkingen, zie verder 
paragraaf 3.4.3.  
 

Doelen en wensen 
opdrachtgever 

Oplevering van dit rapport zo spoedig mogelijk in het kader van verwerking 
in projectplan Waterwet. 
 

Randvoorwaarden De betreding van de particuliere percelen is per brief aangekondigd door 
de opdrachtgever bij deze eigenaren. Waar dat aanvullend gewenst was, is 
door de uitvoerder contact opgenomen met de landeigenaren. 

 

3.4 Resultaten 

Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de 
situatiekaart in de kaartenbijlage 459172-ARO. In de bespreking van de resultaten zal een 
tweedeling worden gemaakt in het plangebied. Deze tweedeling betreft het westelijke 
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deelgebied (boringen D01-D30) en het oostelijke deel van het plangebied dat nabij de bebouwde 
kom van Terheijden (boringen D31-D34).  
 

3.4.1 Bodem, lithologie en interpretatie 

Deelgebied boringen D01-D24 (westelijk deelgebied) 
De bovengrond op de plaatsen waar buiten het dijkprofiel is geboord (bijvoorbeeld boringen 
D04-D11), onder de zode uit een matig tot sterk siltig kleidek, met soms enkele schelpenspikkels, 
roestvlekken en een typerende grijsbeige tot bruinbeige kleur. Deze laag is te relateren aan de 
periode van overstromingen in de late middeleeuwen (inclusief de Sint Elizabethsvloed). Het dorp 
Zonzeel verdween van de kaart deze tijd, echter er zijn geen andere bekende verdwenen dorpen. 
De archeologische verwachting voor deze laag is daarmee laag.  
 
In boringen D01 en D02 bestaat het bodemprofiel geheel uit zand en is ook de bovenzijde van het 
profiel geen overstromingsklei aanwezig. Dit betreft een dekzandrug of ‘donk’, op de uitlopers 
van de Lamsberg. De top van het zand is erg aangetast, vermoedelijk vanwege het bestaande 
gebruik als dijk71 of mogelijk door verspoeling tijdens laatmiddeleeuwse overstromingen. Het 
dekzandprofiel is sterk aangetast, maar in boring D01 is nog een restant van een humeuze B-
horizont aangetroffen. In boring D03 duikt dit dekzand naar beneden. De donk ligt dus ter plaatse 
van boringen D01 en D02. 
 
In boringen D12, D13 en D14 ligt de middeleeuwse overstromingsklei direct op dekzand, 
beginnend op ongeveer 0,5 m -mv. In dit dekzand is elk van deze drie boringen een intact 
humuspodzolprofiel aangetroffen. Dit profiel bestaat uit een humeuze bovengrond die, zonder 
afzonderlijke uitspoelingshorizont, als AE-horizont overgaat in een B-horizont. In de 
hiernavolgende boringen D15-D18 blijft het dekzand relatief ondiep gelegen (circa 1 m -mv), 
maar ter plaatse van die boringen is deze top is verslagen voor de veenvorming. De top van het 
dekzand (de A-horizont) is daar venig en het dekzand is afgedekt met een veenlaag. Hier is 
mogelijk een vernat podzolprofiel aanwezig, om dit te bepalen zijn de boringen echter niet diep 
genoeg doorgezet.72 In boringen D10 en D11 aan de westzijde ligt het (verspoelde, bleke) 
dekzand op een diepte van ongeveer 1,5 m-mv.  
 
De meeste boringen zijn in het dijklichaam geplaatst. Dit dijklichaam bestaat op de lage flanken 
uit een zandig pakket klei, goed zichtbaar bijvoorbeeld in boringen D15 tot en met D24. Het 
opgehoogde pakket wisselt van dikte, en is gemiddeld circa 0,5 m.  
 
In boringen D19-D24 is onder een relatief dikke laag klei een rommelig pakket humeuze klei, met 
zandbrokken en plantenresten, soms zandlagen aanwezig. Vermoedelijk betreft dit de vulling van 
een restgeul of gezien de breedte (vijf boringen is 250 m) een oude loop van de Mark. Deze loop 
heeft zich ofwel verlegd, ofwel is gedempt bij het opwerpen van de dijk, in combinatie met een 
kanalisatie of bochtafsnijding. 
 
Deelgebied boringen D25-D29 (westelijk deelgebied) 
In deze boringen is een veenprofiel aanwezig in een depressie van het dekzandlandschap. Onder 
de overstromingsklei ligt dit zwak amorfe veen met zowel resten van riet en zegge, als resten van 
bosveen. Zand komt op circa 3 4 m-mv voor en is mogelijk door verspoeling sterk lemig, en 

 
71 Deze boringen zijn op de lage noordflank van de dijk geplaatst.  
72 Vanwege de ligging onder langdurig grondwaterniveau was het technisch/ergonomisch niet mogelijk om deze boringen 
met de guts dieper door te zetten. 
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daarmee zeker geen dekzand. In TNO’s dinoloket zijn dergelijke afzettingen in de nabije 
omgeving onbekend. Mogelijk betreft het een kleinschalig fluviatiele of fluvioperiglaciale 
afzetting van een beek of een smeltwaterbeek (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven). 
Bodemvorming is in dit zand niet waargenomen. 
 
Deelgebied boringen D30-D34 (oostelijk deelgebied bij kom Terheijden) 
In boringen D32-D34 is de oplopende flank van een donk aanwezig. In boring D34 is zelfs geheel 
geen kleidek aanwezig, in D32 en D33 nog wel. De donk is sterk aangetast door verploeging (D34) 
en door erosie door verspoeling (D32-D33). De erosie mag vermoedelijk geweten worden aan de 
rivier de Mark, aangezien in boringen D30 en D31 sprake is van een rommelig pakket (zie ook 
boven, boringen D19-D24) van klei met veeninsluitingen en zandinsluitingen. Vermoedelijk is hier 
(D30) een opgevulde bedding van de Mark aanwezig.  
 

3.4.2 Archeologie 

Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier 
echter wel om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen. Het doel van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van 
de bodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van 
archeologische indicatoren alléén kan dan ook niet worden beschouwd als indicatie voor de 
afwezigheid van een archeologische vindplaats. 
 

3.4.3 Verdedigingswerk/geschutopstelling 

In een deel van het plangebied waar geen bodemingrepen zijn gepland en dus ook geen 
archeologische boringen waren gepland, is tijdens het voorbereiden van het veldwerk een in 
scherpe contouren afgetekende vorm herkend op een satellietfoto die is gemaakt in de warme, 
droge zomer van 2018 (afbeelding 22). Dit betreft vrijwel zeker een voormalig aardwerk.  
 
Tijdens het veldwerk op 16 april 2021 zijn in opdracht van het Waterschap voor interne 
doeleinden filmopnames gemaakt voor het uitlichten van de onderzoeksfase van dit project. Om 
meer te weten te komen over dit aardwerk is deze omstandigheid benut om ter plaatse van deze 
contour dronebeelden te maken vanaf circa 100 m hoogte. Van het geslechte aardwerk was 
helaas niets zichtbaar op de dronebeelden, mogelijk door recente akkerbewerkingen. De akker 
was pas geëgd en ingezaaid en mogelijk daarvoor sterk bemest (zwarte grond). Het geslechte 
aardwerk is ook nauwelijks herkenbaar op het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 (ook niet met 
hillshade-bewerking).73 
 
Er zijn dus geen veldwaarnemingen, ook omdat het veld niet kon worden bezocht aangezien er 
geen specifieke betredingstoestemming bestond (de grondeigenaren waren niet ingelicht). 
Afgaande op de luchtfoto zijn de volgende bijzonderheden te vermelden: de achterzijde of keel 
van het aarden vestingwerk is open. Ten aanzien van de landschappelijke plaatsing valt op dat 
het laag gelegen is en in zekere zin wat verscholen achter de dijk ligt. Ten slotte wordt opgemerkt 
dat er in de keel een reeks aan lijnen aanwezig is, dat mogelijk een verdekt (ingegraven) 
gangstelsel betreft. 
 

 
73 https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ 
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In het gebied zijn enkele offensieve/defensieve stellingen aanwezig uit de Tachtigjarige oorlog, 
zoals de Kleine Schans in Terheijden en een geschutspost iets ten westen van Terheijden, 
respectievelijk op 1 en 0,4 km verwijderd. Het laatstgenoemde terrein wordt op oude kaarten 
ook wel aangeduid als den Ooijevaarsnest. Enkele kilometers dichterbij Breda ligt de schans op de 
Strikberg. Het karakter van de schansen uit de Tachtigjarige Oorlog, relatief hoog gelegen, met 
een gracht omsloten en een verdedigbare wal, is echter anders dan dat van het aangetroffen 
aardewerk.  
 
Het is ook mogelijk dat dit aardwerk een offensieve opstelling uit de Tweede Wereldoorlog 
betreft, ook vanwege de verdekte positie achter de dijk en het ingegraven gangenstelsel. De 
geschutsopstelling kon door gedeeltelijk ingraven met netten goed worden gecamoufleerd. 
Tegen het einde van september 1944 tot aan de bevrijding van Terheijden op 4 november 1944 
was de Mark veranderd in een vesting waar hevige vuurgevechten plaatsvonden.74 Hierbij 
probeerden de Duitsers onder meer door middel van mitrailleuropstellingen en het opblazen van 
bruggen de oversteek van de geallieerde pantserdivisies over de Mark te verhinderen. Opvallend 
is echter dat deze opstelling niet op de RAF-luchtfoto’s uit september 1944, noch die uit 
december 1944 te zien.75 Ook zijn daarop geen verstoringen herkenbaar die erop wijzen dat er 
korte tijd eerder vestingwerken zijn geslecht. Een geschutsopstelling is was mogelijk aanwezig na 
16 september 1944 en na 4 november 1944 maar voor 28 december van dat jaar grondig 
verwijderd. 
 
Zonder verder onderzoek blijven de datering en de functie van het aardwerk voorlopig onbekend.  
 

 

 
74 Eeftink, 2020. 
75 Te raadplegen via https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf, niet rechtenvrij af te beelden en daarmee niet in dit 
rapport ingesloten. Bijvoorbeeld flight 050/run 05/photo 4058 (28 december 1944) en flight 013/run 12/photo 3200 (16 
september 1944. 
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Afbeelding 22. Geschutsbatterij ten oosten van boring D29, afgetekend in het gewas door de specifieke 
bodemomstandigheden die door het aanleggen/slechten van het aardwerk zijn geschapen (bron: Esri en 
partners).  
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

1. Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 
De bodemopbouw bestaat uit een zandig dijklichaam (waar in het dijkprofiel is geboord) of uit 
een middeleeuws overstromingspakket (waar buiten de dijk is geboord, of direct onder het 
zandige dijklichaam). Daaronder ligt amorf veen, bestaande uit riet- zegge- en bosveen, maar 
zonder veraarde zones. Onder het veen ligt zand, dat over het algemeen te typeren is als dekzand 
(maar niet in boringen D25-D29, waar plaatselijk fluviatiele of fluvioperiglaciaal zand aanwezig is).  
 
De ‘donken’ wijken enigszins af van het boven geschetste profiel. Dit betreft dekzandruggen, 
dekzandkoppen ofwel ‘donken’, waarbij het veenprofiel ontbreekt en die relatief hooggelegen 
zijn, waardoor gedurende het Holoceen bodemvorming kon optreden in de vorm van een 
podzolprofiel. Dekzand tot aan of nabij het maaiveld is aangetroffen in boringen D01 en D02 (tot 
maaiveld), boringen D12-D14 (nog wel bedekt met overstromingsklei, maar ook zonder veen), en 
boringen D32-D34 (tot maaiveld in D34). In boringen D03, D15-D17 zijn resten van dieper gelegen 
(vernatte) podzolprofielen aangetroffen met een top (A-horizont) van venig zand onder een 
veenlaag.  
 
Gemeten naar de intactheid van het bodemprofiel (podzol) is zone D01-D02 matig intact te 
noemen (de podzol en daarmee eventuele archeologische vindplaatsen zijn verstoord tot in de B-
horizont), zone D12-D14 is grotendeels/geheel intact en zone D32-D34 verstoord tot in de C-
horizont. Hoewel de vernatte podzolprofielen in boringen D03, D15-D17 intact zijn, is de 
verwachting op archeologische resten daar geringer vanwege de lagere ligging: deze delen van de 
donken zijn eerder onder water gelopen dan de dekzandkoppen (D01-D02, D12-D14 en D30-
D34). Echter kan de aanwezigheid van archeologische resten niet geheel uitgesloten worden. 
 
Een tweede afwijking op het bodemprofiel betreft de aanwezigheid van rommelige kleipakketten 
met veenbrokken en zandbrokken die worden geïnterpreteerd als voormalige rivierarmen van de 
Mark (boringen D19-D24 en boring D31). 
 

2. Zijn er in de landschappelijke reconstructie aanwijzingen aangetroffen die de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats zouden kunnen ondersteunen, of zijn 
er indicatoren aangetroffen die op een vindplaats kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 
conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is 
de maximale diepte? 

4. Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 
De archeologische laag (laag met verwachting op archeologische resten) betreft een relatief 
hooggelegen dekzanden met een intact, droog podzolprofiel. Voor het plangebied geldt echter 
dat ook deze dekzanden reeds lang onder een veendek zijn gelegen, zodat er een (hoge, maar 
theoretische kans) overblijft op resten uit perioden waar deze veenbedekking nog niet de toppen 
van het dekzandlandschap bereikte: dit geldt voor het laat-paleolithicum en het mesolithicum 
voor de flanken, terwijl de toppen mogelijk vrijwel de gehele prehistorie boven het veen 
uitstaken. Een intact droog podzolprofiel, met hoge verwachting is in boringen D12-D14 
aanwezig; in boringen D01-D02 is de podzol verstoord tot in de B-horizont. In boringen D32-D34 
is deze geheel verstoord. 
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De geulvullingen van de voormalige Mark worden niet als een archeologische laag beschouwd; 
het antropogene zandlichaam boven op de natuurlijke afzettingen oftewel het dijklichaam wordt 
ook niet als archeologische laag beschouwd. 
 

5. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 
geplande bodemingrepen?  

In zone D01-D02 is een matige verwachting (de kans op vindplaatsen is hoog, de eventuele 
intactheid is laag) en in zone D12-D14 is een hoge verwachting (kans op vindplaatsen is hoog, 
eventuele intactheid is hoog) voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de (vroege) prehistorie. 
In zone D01-D02 zijn de geplande bodemingrepen (aanleg teensloot) geannuleerd zodat deze 
zone effectief beschermd is. Zone D12-D14 zal wel worden aangetast door de verlegging van de 
teensloot. In zone D03, D15-17 is vanwege de relatief lage ligging en de vernatte/venige podzol 
een lage (maar niet afwezige) verwachting voor resten uit de vroege prehistorie. 
 

6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
Niet van toepassing. 
 

7. In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen 
van de bureaustudie? 

Het bureauonderzoek ging uit van een middelhoge verwachting voor hooggelegen zandgebieden, 
zoals nabij de kern van Terheijden. Op die locatie zijn onder meer resten uit de Romeinse tijd 
bekend. Ook werd een hoge verwachting uitgesproken voor eventuele resten die in verband 
konden staan met de Kleine Schans. Echter laatstgenoemde is geen onderdeel uit van het huidige 
plangebied van dit booronderzoek. De verwachting op de aanwezigheid van hooggelegen 
dekzanden is bevestigd. Op de plaats waar deze aanwezigheid dagzomend bekend was, is de 
intactheid van de top van het dekzand gering te noemen tot afwezig (verstoord tot in de B-
horizont of tot in de C-horizont, respectievelijk een middelmatige tot lage archeologische 
verwachting). Op de plaats waar dit dekzand verscholen ligt onder de middeleeuwse 
overstromingsklei blijkt deze intact te zijn, met een hoge verwachting op vindplaatsen.  
 

8. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 
bestaan?  

Zie paragraaf 4.2. 
 

4.2 (Selectie)advies 

Wij adviseren om ter plaatse van de donken waarvan de bodem matig intact is (ter hoogte van 
boringen D01 en D02) en waarvan de bodem geheel/grotendeels intact is (boringen D03, D12-
D14 en D15-D17) een karterend booronderzoek uit te voeren, conform een methode uit de SIKB-
leidraad karterend boren en gericht op steentijdnederzettingen of nederzettingen met een 
vondststrooiing. Een dergelijk onderzoek dient om de aan- of afwezigheid van een dergelijke 
vindplaats aan te tonen.  
 
Dit vervolgonderzoek hoeft ter plaatse van boringen D01-D02 niet te worden uitgevoerd omdat 
de geplande aanlegwerkzaamheden op die plaats bij planwijziging zijn komen te vervallen. 
 
Het onderzoek op de plaats van boringen D03, D12-D14 en D15-17 kan plaatsvinden op de lijn 
van geprojecteerde teensloot. Verdere details moeten worden uitgewerkt in een Plan van 
Aanpak, conform BRL4000 protocol 4003. Vooralsnog wordt geadviseerd om het onderzoek te 
laten plaatsvinden in een grid met 10 m boorpuntsafstand met behulp van een megaboor (15 cm 
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Edelman of 2x12 cm Edelman), waarbij het relevante boorvolume wordt uitgezeefd (methode A4 
uit de SIKB-Leidraad Karterend76). Deze methode is geëigend voor vindplaatsen met een lage 
vondstdichtheid en een middelmatige omvang.  
 
Voor het rode vlak op afbeelding 23 geldt dat hier een aardwerk is gelegen waarvan de datering 
en functie onbekend is. Op dit moment worden op die plaats geen ingrepen worden voorzien. 
Indien de plannen wijzigen en ingrepen op die plaats alsnog nodig zijn dient rekening te worden 
gehouden met vervolgonderzoek. Dit betreft dus een restrictie.  
 
De antropogene lagen van het dijklichaam kunnen worden gedateerd op 16e eeuw en jonger en 
de vulling van de oudere rivierlopen van de Mark kunnen uit dezelfde periode stammen, 
bijvoorbeeld door demping. De verwachting op archeologische resten is laag. Voor deze 
elementen wordt ook geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 

 
Afbeelding 23. Advieskaart vervolgonderzoek (IVO-O, karterend booronderzoek) en restrictie voor het 
uitvoeren van bodemingrepen (rood vlak). 

 
Voor het overige deel van het plangebied dat door middel van boringen is onderzocht en voor 
zover gelegen in de gemeente Drimmelen wordt vrijgave geadviseerd ten gunste van de 
voorgenomen ingrepen. Voor de andere delen van het plan geldt dat als de plannen wijzigen en 
er toch bodemingrepen plaatsvinden op locaties die niet door het huidige booronderzoek zijn 
gedekt (en niet specifiek in het bureauonderzoek zijn vrijgegeven), er opnieuw een afweging 
dient te worden gemaakt op de noodzaak tot archeologisch vervolgonderzoek.  
 
Dit rapport en de adviezen hierin zijn in revisie 00 ter beoordeling voorgelegd aan de gemeente 
en haar adviseur. De onderhavige revisie (01) betreft de bijgewerkte versie. De gemeente zal 

 
76 Tol et al. 2012.  
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basis van de bevindingen uit dit onderzoek en de beoordeling hierop overgaan tot een 
selectiebesluit.  
 
Meldingsplicht 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de regionale omgevingsdienst kan ook. 
 
 
Antea Group 
Heerenveen, juni 2021 
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Lijst van afbeeldingen en bijlagen 

Afbeeldingen 
Afbeelding 1.  Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied (bron: Esri & partners). 
Afbeelding 2.  Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw contour) (bron ondergrond: 

Esri & partners). 
Afbeelding 3.  Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied (Bron: ESRI Nederland). 
Afbeelding 4.  Uitsnede van een reconstructie van het verdronken dorp Zonzeel e.o. met hierop het 

verloop van de Mark vóór 1400 (Leenders, 1974). In rood de globale ligging van het 
plangebied, dat grotendeels buiten de afbeelding valt. 

Afbeelding 5.  Uitsnede van de topografische kaart met hierop het plangebied in het rood en de 
gebruikte DINOboringen (bron: ESRI Nederland / DINOloket). 

Afbeelding 6.  Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok). 
Afbeelding 7.  Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van 

blauw (laag) naar rood (hoog)). 
Afbeelding 8.  Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied (bron: pdok/STIBOKA). 
Afbeelding 9.  De bekende donken in de omgeving van het plangebied. 
Afbeelding 10.  Uitsnede van de turfkaart met daarop de vaarten, relictpunten en uitgiften in de omgeving 

van het plangebied (in het rood) (bron: Geoviewer provincie Antwerpen). 
Afbeelding 11.  Uitsnede van een kaart van het beleg van Breda van Claes Jansz. Visscher, met de Kleine 

Schans en het dorp Ter Heyde (het noorden is rechts). De globale ligging van het plangbied 
in het rood (bron: Rijksmuseum). 

Afbeelding 12.  Uitsnede uit de reconstructiekaart van de belegering van Breda door Spinola, door J.P.M. 
Rooze en C.W.A.M. Eimermann (bron: gemeente Breda) De globale ligging van het 
oostelijke deel van het plangebied in het rood (het westelijke deel van het plangebied valt 
buiten de kaart). 

Afbeelding 13.  Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop de Schans en de bebouwing ter hoogte van 
de huidige haven van Terheijden met de globale ligging van het plangebied in het rood. 
(bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

Afbeelding 14.  Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop het huis op de voormalige linkeroever van 
de Mark (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

Afbeelding 15.  Uitsnede van (een copy van) de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744, de globale ligging 
van het plangebied in het rood (bron: www.archieven.nl). 

Afbeelding 16.  Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: www.topotijdreis.nl). 
Afbeelding 17.  Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: www.topotijdreis). 
Afbeelding 18.  Uitsnede uit de topografische kaart uit 1950 (bron: www.topotijdreis). 
Afbeelding 19.  Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart met in het rood de 

locatie van het plangebied (bron: gemeente Drimmelen). 
Afbeelding 20.  Uitsnede van de topografische kaart met in het rood de locatie van het plangebied en een 

weergave van de Kleine Schans. 
Afbeelding 21.  Archeologische verwachting voor het plangebied. Het plangebied is rood omlijnd. Het 

advies voor vervolgonderzoek naar de top van het dekzand geldt voor het oranje gebied. 
Het advies voor vervolgonderzoek naar historische bebouwing uit de middeleeuwen en 
nieuwe tijd geldt voor de rode zones. 

Afbeelding 22.  Geschutsbatterij ten oosten van boring D29, afgetekend in het gewas door de specifieke 
bodemomstandigheden die door het aanleggen/slechten van het aardwerk zijn geschapen 
(bron: Esri en partners).  

Afbeelding 23.  Advieskaart vervolgonderzoek (IVO-O, karterend booronderzoek) en restrictie voor het 
uitvoeren van bodemingrepen (rood vlak). 

Bijlagen 
1 Archeologische perioden Beschrijving van de archeologische perioden 
2 AMZ-cyclus  Beschrijving en weergave van de Archeologische Monumentenzorg 
3 Boorprofielen  Weergave met beschrijving van de boorprofielen 
4  Raaiprofielen  Weergave van de boorprofielen als raaiprofiel 
 
Kaartbijlagen 
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459172-ARCHIS  Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen, eerdere onderzoeken en waarnemingen 
459172-ARO Boorpuntenkaarten archeologie 

 
 



Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie 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, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.

Bijlage 1: Archeologische perioden



Bijlage 2: Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)



Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.



Bijlage 3: Boorprofielen

Legenda (conform NEN 5104 / ASB)

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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Maaiveldhoogte: NAP               m0,3

Boring: D01

0

-50

-100

-150

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, spikkels puin, brokken klei,
donkergrijs, Edelmanboor,
noordflank Markdijk, geleidelijk,
omgewerkte grond

1 1 0

(110)

Zand, uiterst fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor, humeus zand,

B-horizont, dekzand1 5 0

( 4 0 )

Zand, zwak siltig, lichtbruin,
Edelmanboor, C-horizont, dekzand

1 8 0

( 3 0 )

Datum: 7-4-2021

Maaiveldhoogte: NAP               m0,2

Boring: D02

0

-50

-100

gras0

Zand, matig siltig, spikkels puin,
donkergrijs, Edelmanboor,
noordflank Markdijk, geleidelijk,
omgewerkte grond

4 0

( 4 0 )

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
matig roesthoudend, donkerbruin,
Edelmanboor, humeus zand,
A-horizont, dekzand

8 0

( 4 0 )

Zand, zwak siltig, lichtbruin,
Edelmanboor, C-horizont, dekzand

1 2 0

( 4 0 )

Datum: 7-4-2021

Maaiveldhoogte: NAP               m0,7

Boring: D03

50

0

-50

-100

gras0

Klei, sterk siltig, matig
zandhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor, noordflank Markdijk,
geleidelijk, opgebrachte grond

4 0

( 4 0 )

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

8 0

( 4 0 )

Veen, matig kleiïg, laagjes klei,
laagjes zand, donker zwartgrijs,
Guts, iets veraard, rietveen

1 2 0

( 4 0 )

Veen, donkerbruin, Guts, rietveen
afgewisseld met bosveen

1 9 0

( 7 0 )

Zand, matig siltig, zwak humeus,
donkergrijs, Guts, venig zand,
dekzand

2 0 5

( 1 5 )

Datum: 7-4-2021

Maaiveldhoogte: NAP               m0,3

Boring: D04

0

-50

-100

-150

weiland0

Zand, sterk siltig, spikkels puin,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, opgebrachte grond

5 0

( 5 0 )

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor, Veel gevlekt
neutraalroest

9 0

( 4 0 )

Veen, sterk kleiïg, laagjes klei,
donker zwartgrijs, Guts, rietveen

1 4 0

( 5 0 )

Veen, donkerbruin, Guts, rietveen

2 0 5

( 6 5 )

Datum: 7-4-2021

Maaiveldhoogte: NAP               m0,4

Boring: D05

0

-50

-100

-150

weiland0

Zand, sterk siltig, spikkels puin,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, opgebrachte grond

4 0

( 4 0 )

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, licht bruingrijs,
Edelmanboor, Veel gevlekt
neutraalroest

1 0 0

( 6 0 )

Veen, sterk kleiïg, laagjes klei,
donker zwartgrijs, Guts, rietveen

1 4 0

( 4 0 )

Veen, donkerbruin, Guts, rietveen

2 0 5

( 6 5 )

Datum: 7-4-2021

Maaiveldhoogte: NAP               m0,5

Boring: D06

50

0

-50

-100

-150

weiland0

Klei, sterk zandig, lichtbruin,
Edelmanboor, ligging naast
boerenpad, geleidelijk, opgebrachte
grond

8 0

( 8 0 )

Klei, matig siltig, neutraal
grijsblauw, Guts, getijdeafzetting

1 9 0

(110)

Veen, matig kleiïg, donker
zwartgrijs, Guts, rietveen

2 0 5

( 1 5 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0,1

Boring: D07

0

-50

-100

-150

weiland0

Klei, stijf, matig siltig, zwak zandig,
zwak humeus, spikkels schelpen,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
geleidelijk, kalkloos

3 0

( 3 0 )

Klei, stijf, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor, Weinig gevlekt
neutraalroest, kalkloos

7 0

( 4 0 )

Veen, slap, matig riethoudend,
matig houthoudend, brokken zand,
donker bruinzwart, Guts, diverse
dunne humeuze kleilaagjes,
zandbrok op 120klapklei?, scherp,
rietveen, matig amorf, kalkloos

2 0 0

(130)

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0

Boring: D08

0

-50

-100

-150

-200

weiland0

Klei, stijf, matig siltig, zwak zandig,
zwak humeus, spikkels schelpen,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
geleidelijk

3 0

( 3 0 )

Klei, stijf, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor, Weinig gevlekt
neutraalroest

7 0

( 4 0 )

Veen, slap, matig riethoudend,
donker bruinzwart, Guts, diverse
dunne humeuze kleilaagjes,
klapklei?, scherp, rietveen, matig
amorf

2 0 0

(130)
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Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0

Boring: D09

0

-50

-100

-150

-200

weiland0

Klei, stijf, matig siltig, zwak zandig,
zwak humeus, spikkels schelpen,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
geleidelijk

4 0

( 4 0 )

Klei, stijf, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor, Weinig gevlekt
neutraalroest

6 5

( 2 5 )

Veen, zeer slap, matig houthoudend,
matig riethoudend, donker
bruinzwart, Guts, scherp, bosveen,
matig amorf

2 0 0

(135)

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0

Boring: D10

0

-50

-100

-150

-200

weiland0

Klei, stijf, sterk siltig, zwak humeus,
spikkels baksteen, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor, geleidelijk3 0

( 3 0 )

Klei, stijf, sterk siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor, Weinig gevlekt
neutraalroest6 5

( 3 5 )

Veen, zeer slap, matig kleiïg, donker
zwartgrijs, Edelmanboor, scherp,
aan de basis zandig

1 5 0

( 8 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor, bleek
zand, C-horizont, dekzand

2 2 0

( 7 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0,1

Boring: D11

0

-50

-100

-150

weiland0

Klei, stijf, sterk siltig, zwak humeus,
spikkels baksteen, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor, geleidelijk

4 0

( 4 0 )

Klei, stijf, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor, onderin roestig,
Weinig gevlekt neutraalroest

8 5

( 4 5 )

Klei, slap, sterk siltig, sterk humeus,
matig roesthoudend, donker
zwartgrijs, Edelmanboor, venige
klei, scherp, aan de basis zandig

1 5 0

( 6 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor, bleek
zand, C-horizont, dekzand

2 0 0

( 5 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0,4

Boring: D12

0

-50

-100

gras0

Klei, sterk siltig, sterk zandig, matig
humeus, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, lage flank dijk,
Elisabethsvloedklei, half gerijpt,
zandlagen, zwak gerijpt, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest, aan
de basis humeus, bouwvoor

5 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, brokken klei, brokken zand,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
brokken AE-hor, geleidelijk, Weinig
gevlekt neutraalzwart, omgewerkte
grond, dekzand

1 1 0

( 6 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, donker bruinrood,
Edelmanboor, B-horizont

1 1 5( 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donkergeel, Edelmanboor, bovenin
roestig, C-horizont, dekzand1 7 0

( 5 5 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0,4

Boring: D13

0

-50

-100

gras0

Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor,
lage flank dijk, Elisabethsvloedklei,
half gerijpt, zandlagen, zwak gerijpt,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, Weinig gevlekt
neutraalzwart, aan de basis humeus,
kalkloos

6 0

( 6 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
humeus, donker zwartgrijs,
Edelmanboor, humeus zand,
geleidelijk, A-horizont, dekzand

7 0
( 1 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor,
loodzandkorrels, geleidelijk,
AE-horizont, dekzand

8 0
( 1 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, donker bruinrood,
Edelmanboor, B-horizont

8 5( 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donkergeel, Edelmanboor, bovenin
roestig, C-horizont, dekzand

1 7 0

( 8 5 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0,3

Boring: D14

0

-50

-100

gras0

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, brokken zand, brokken klei,
brokken kolengruis, neutraalbruin,
Edelmanboor, lage flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

2 5

( 2 5 )

Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor,
Elisabethsvloedklei, half gerijpt,
zandlagen, zwak gerijpt, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest, aan
de basis humeus, kalkloos

7 5

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
humeus, donkergrijs, Edelmanboor,
venig zand, geleidelijk, A-horizont,
dekzand

1 1 0

( 3 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker bruingrijs,
Edelmanboor, geleidelijk,
A-horizont, dekzand

1 2 0
( 1 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donkergeel, Edelmanboor,
C-horizont, dekzand

1 7 0

( 5 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m1,1

Boring: D15

100

50

0

-50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, brokken kolengruis,
neutraalbruin, Edelmanboor, lage
flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

9 0

( 9 0 )

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, half
gerijpt, zandlagen, zwak gerijpt,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, aan de basis humeus

1 6 0

( 7 0 )

Veen, matig zandig, neutraalzwart,
Guts, geleidelijk, sterk amorf

1 7 5

( 1 5 )

Zand, zeer fijn, matig stevig, zwak
siltig, matig humeus, donkergrijs,
Guts, venig zand, dekzand

2 0 5

( 3 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m1

Boring: D16

100

50

0

-50

-100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, lage flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

7 0

( 7 0 )

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, half
gerijpt, zandlagen, zwak gelaagd,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, aan de basis humeus,
kalkloos1 3 0

( 6 0 )

Veen, matig stevig, neutraalzwart,
Edelmanboor, met 160-180 laagje
matig amorf bruin bos/rietveen,
geleidelijk, aan de basis zandig,
sterk amorf

1 9 0

( 6 0 )

Zand, zeer fijn, matig stevig, zwak
siltig, matig humeus, donkergrijs,
Edelmanboor, venig zand,
A-horizont, dekzand

2 0 5

( 1 5 )
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Boring: D17

100

50

0

-50

-100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, lage flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

9 0

( 9 0 )

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, half
gerijpt, zandlagen, zwak gelaagd,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, aan de basis humeus,
kalkloos

1 3 0

( 4 0 )

Veen, matig stevig, zwak zandig,
neutraalzwart, Edelmanboor,
geleidelijk, aan de basis zandig,
sterk amorf

1 5 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, matig stevig, zwak
siltig, matig humeus, donkergrijs,
Edelmanboor, venig zand,
A-horizont, dekzand

1 7 5

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
neutraal roestbruin, Edelmanboor,
verkit, B-horizont, dekzand

2 0 5

( 3 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m0,9

Boring: D18

50

0

-50

-100

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, lage flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

6 0

( 6 0 )

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, half
gerijpt, zandlagen, zwak gelaagd,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, aan de basis humeus,
kalkloos

1 3 0

( 7 0 )

Veen, matig stevig, neutraalzwart,
Edelmanboor, op 160-190 laagje
bruin riet/bosveen, geleidelijk, aan
de basis zandig, sterk amorf

1 9 5

( 6 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor, C-horizont, dekzand

2 0 5
( 1 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m1,3

Boring: D19

100

50

0

-50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, lage flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

6 0

( 6 0 )

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
kalkloos

1 2 5

( 6 5 )

Klei, matig zandig, sterk humeus,
brokken zand, brokken klei,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
omgewerkte grond

1 8 5

( 6 0 )

Veen, sterk wortelhoudend, zwak
zandhoudend, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, slootbodem-achtig

2 0 5

( 2 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m1,7

Boring: D20

150

100

50

0

-50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, hoog op dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

5 0

( 5 0 )

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, beetje
rommelig, scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, Weinig gevlekt
neutraalgrijs, kalkloos

1 9 0

(140)

Klei, matig zandig, sterk humeus,
brokken zand, brokken klei, resten
veen, neutraalgrijs, Edelmanboor,
omgewerkte grond

2 3 0

( 4 0 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m1,6

Boring: D21

150

100

50

0

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, hoog op dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

5 0

( 5 0 )

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor,
beetje rommelig, bovenin kalkrijk,
geleidelijk, Veel gevlekt
neutraalroest, Weinig gevlekt
neutraalgrijs, kalkloos

1 6 0

(110)

Klei, matig zandig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

2 0 5

( 4 5 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m1,8

Boring: D22

150

100

50

0

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, hoog op dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

5 0

( 5 0 )

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor,
beetje rommelig, bovenin kalkrijk,
geleidelijk, Veel gevlekt
neutraalroest, Weinig gevlekt
neutraalgrijs, kalkloos

2 0 0

(150)

Klei, matig zandig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

2 0 5( 5 )

Datum: 6-4-2021

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m1,6

Boring: D23

150

100

50

0

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, laag op flank, scherp,
kalkloos, Opgebracht, (sub-)recent

6 0

( 6 0 )
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1 Inleiding 

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta is door Antea Group in juni-juli 2020 een 
milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd langs de rivier de Mark tussen Terheijden 
en Zwartenberg. 

Aanleiding 
Aanleiding tot het onderzoek vormt de voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van het 
dijkversterkingsproject ‘Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Mark-Dintel-Vliet’ (VRK-
MDV) langs de rivieren Mark en Dintel.   

Doel 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen of de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter 
plaatse van de werkzaamheden mogelijk negatief is beïnvloed door (voormalige) potentieel 
bodembedreigende activiteiten. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald, of tijdens de uit 
te voeren werkzaamheden, rekening dient te worden gehouden met eventuele 
verontreinigingen. 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: 2016 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek). 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is gebaseerd op de NEN 5707+C2: 2017 'Bodem 
– Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond'. 

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 

De rapportage betreft geen kwaliteitsverklaring waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het 
bepalen van de geschiktheid van mogelijk toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende 
grond. Wel is de rapportage geschikt om een inschatting te kunnen maken van de mogelijke 
toepassingen.  

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de 
aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek). 

De aanleiding tot het vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 

In dit hoofdstuk worden de bij de aanleiding behorende onderzoeksaspecten besproken. In 
bijlage 2 worden deze onderzoeksaspecten onderbouwd met de antwoorden op de verplichte 
vooronderzoeksvragen. 

In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven. 

Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Website, contactpersoon of archief Datum 
raadplegen 

Waterschap Brabantse Delta Archief/aangeleverde informatie Juli 2020

Archief Antea Group Archief, content server Juli 2020

Topotijdreis.nl www.topotijdreis.nl Juli 2020

SquitiBis Brabantse Omgevingsdiensten https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/ Juli 2020

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie bevindt zich langs de rivier de Mark tussen Terheijden en Zwartenberg. 
Het terrein bevindt zich deels binnen bebouwd gebied en deels in het buitengebied. In en nabij 
Terheijden bevinden zich meerdere bedrijven en een jachthaven. Ter plaatse van het 
buitengebied is geen bebouwing aanwezig.  

De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekening 0459172.100-S-1. 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: 1,5-3,5 m –mv. 
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordwestelijk.  
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, locatie ligt aan de Mark. 
- voorkomen van brak/zout grondwater: nee. 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 
- ophogingen/dempingen/bodemvreemde lagen bekend: ja, naast de rivier bevinden zich 

dijken. Daarnaast is de oude loop van de rivier Mark deels gedempt. Het gebruikte 
dempingsmateriaal is niet bekend.    

- Is het grondwatersysteem beïnvloed door menselijk handelen (drainage, bemalingen, 
onttrekkingen, infiltratie): Voor zover bekend niet. 

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 
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2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Bekende bodem(onderzoek)informatie 
Bureaustudie Arcadis 
Door Arcadis is in 2018 reeds een bureaustudie verricht naar het voorkomen van potentieel 
bodembedreigende activiteiten (Arcadis, kenmerk: 083681576 C, d.d. 9 november 2018). 
De rapportage van de bureaustudie is toegevoegd onder bijlage 2. 

Onderstaand zijn de meest relevante onderzoeksresultaten uit de bureaustudie weergeven.  

- Op meerdere locaties doorkruist het huidige ontwerp de voormalige loop van de Mark. Het 
is niet bekend wat voor dempingsmateriaal is toegepast. 

- Het ophoogmateriaal van de (nieuwe) dijken na de reconstructie van de Mark gedurende de 
jaren ’60 is niet bekend.  

- Nabij de locaties van de voorgenomen werkzaamheden zijn enkele bodembedreigende 
activiteiten en of verontreinigingen bekend. De relevante bodembedreigende activiteiten en 
verontreinigingen betreffen: 

o Zeedijk (39) te Etten-Leur, AA077700459, voormalige stortplaats. 
o Bredaseweg (8) te Terheijden, AA171900022, nader onderzoek uitgevoerd 

i.v.m. de eerder aangetroffen sterke grondwaterverontreiniging met vluchtige 
aromaten. Huidige situatie is niet bekend.  

Van de navolgende bodembedreigende activiteiten is vastgesteld dat deze zich niet in de directe 
nabijheid van het werkgebied voor verbetering van de regionale keringen behoren (bron Nota 
voorkeursalternatief gemeente Drimmelen, Arcadis, kenmerk 08014179A, d.d. 25 oktober 2019).  

o Laakdijk 1 Terheijden (perceel Terheijden H 385), AA171900266, stortplaats 
met puin en/of bouw- en sloopafval op land, autowrakkenterrein en 
ondergrondse dieseltank. Perceel bevindt zich op minimaal 30 meter ten 
noorden van werkgebied. 

o Laakdijk 1a Terheijden (perceel Terheijden H 383), AA171900871, voormalige 
dieselpompinstallatie. Perceel is gesitueerd ten noorden van Laakdijk 1, op 
meer dan 100 meter van werkgebied. 

o Bredaseweg 2 Terheijden, AA171900627, benzinepompinstallatie (eigen 
gebruik). Gekeken naar de aanwezige bebouwing en de situering van het 
perceel bevindt de (voormalige) pompinstallatie zich aan de zijde van de 
Bredaseweg op (minimaal) circa 70 meter afstand t.o.v. de uit te voeren 
werkzaamheden. 

De hiertoe geraadpleegde figuur 36 is tezamen met een uitsnede van het SquitiBis Brabantse 
Omgevingsdiensten (bron van onderzoek Arcadis) betreft de situering van de activiteiten op 
Laakdijk 1 en 1a toegevoegd onder bijlage 2. 

Archief Antea Group, Topotijdreis en het Bodemloket 
Uit deze bronnen is geen informatie naar voren gekomen die aanwijzingen geven voor de 
aanwezigheid van niet in de bureaustudie van Arcadis genoemde (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. 

Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
De bodemkwaliteit voldoet gemiddeld aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

Bodemfunctieklassekaart 
De locaties betreffen diverse bodemfunctieklassen, van landbouw-natuur tot wonen en industrie. 
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2.5 Voormalig, huidig en toekomstig gebruik 

De locatie is momenteel deels gelegen in stedelijk gebied en deels in buitengebied. De locatie 
betreft de waterkering ter plaatse van de rivier de Mark. Zover bekend zijn de huidige 
waterkeringen gedurende de jaren ’60 gerealiseerd. Zover bekend wijzigt de functie van de 
onderzoekslocatie niet in de toekomst.  

2.6 Asbest  

De onderzoekslocatie situeert zich over de huidige waterkeringen en kruist op meerdere locaties 
de voormalige loop van de rivier Mark. Gegevens over het bij de ophogingen of dempingen 
gebruikte materiaal zijn niet bekend. Vooralsnog is er echter geen indicatie dat voor de 
dempingen en ophogingen asbesthoudende materialen of grond zijn toegepast.  

2.7 PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) 

Op 8 juli 2019 is door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een brief en bijbehorend 
Tijdelijk Handelingskader ten aanzien van hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 
aan de Tweede kamer aangeboden (8 juli 2019, kenmerk: IENW/BSK-2019/131399). Hierin staat 
beschreven dat bij het aanbieden en verwerken van grond inzichtelijk dient te zijn in hoeverre 
deze PFAS-houdend is. Op 2 juli 2020 is de recentst geactualiseerde versie van het Tijdelijk 
Handelingskader verschenen, welke een aantal vragen beantwoordt uit de vorige versie. Tevens 
zijn de toepassingsnormen van PFAS-houdende grond verhoogd, voor gebieden waar geen 
gebiedsspecifiek PFAS bodembeleid is opgesteld.  

In de nabije omgeving van deze onderzoekslocatie (<25m) zijn geen gegevens aangetroffen over 
de aanwezigheid van een puntbronlocatie van PFAS. Voor de definiëring van PFAS-
puntbronlocaties is tabel 1 en bijgaande tekst in het Handelingskader voor PFAS van 
Expertisecentrum PFAS (Expertisecentrum PFAS (2018, 25 juni) “Een handelingskader voor PFAS”, 
beschikbaar via https://www.expertisecentrumpfas.nl/documenten.html) gehanteerd. Daarnaast 
is gebruik gemaakt van een UBI-lijst waarop UBI’s met een verdenking tot het verspreiden van 
PFAS voorkomen. Deze is gebaseerd op de eerder genoemde tabel 1 en de huidige beschikbare 
kennis. 

Gezien de afwezigheid van PFAS-puntbronlocaties in de directe omgeving, wordt aangenomen 
dat atmosferische depositie de enige bron van PFAS-verontreiniging op deze locatie is. Van 
atmosferische depositie is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehaltes in bodem en 
water kan leiden. Derhalve wordt aangenomen dat er op deze locatie geen aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn.  

2.8 Terreinverkenning 

In de periode 7 tot 9 juli 2020 is door Brussee Milieukundig Veldwerkbureau een 
terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen. Foto’s van de 
terreininspectie zijn opgenomen in bijlage 10.  
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2.9 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Het betreft hier de in de bureaustudie 
van Arcadis aangeven verdachtmakingen. Behoudens de informatie uit de bureaustudie is uit de 
overige geraadpleegde bronnen geen aanvullende informatie naar voren gekomen betreft 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. 

Op basis van het vooronderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen (verdachte) 
deellocaties te onderscheiden. 

Tabel 2.2: Overzicht deellocaties

Deellocatie (oppervlakte in m2) Hypothese Strategie 1)

1 Voormalige stortplaats AA077700459 verdacht Maatwerk gebaseerd op VED-HE 
(ca. 100 meter) 

2 Grondwaterverontreiniging AA171900022 verdacht Maatwerk gebaseerd op VED-HE
(ca. 70 meter) 

3 Demping voormalige loop Mark (op vijf locaties) verdacht Maatwerk gebaseerd op VED-HE
(per locatie ca. 50 meter) 

1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 
VED-HE  :  Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 

verontreiniging op schaal van monsterneming 

Asbest 
Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie vooralsnog als onverdacht 
ten aanzien van asbest wordt aangemerkt omdat er geen aanwijzingen zijn voor bodem 
belastende activiteiten waarbij asbest op of in de bodem terecht is gekomen.  
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in juli 2020.  

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 8 is aangegeven welke 
protocollen zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet. 

Een overzicht van de uitgevoerde veldwerkzaamheden is weergegeven in tabel 3.1. 
De locaties van de boringen, proefgaten en peilbuizen zijn weergegeven op situatietekening 
0459172.100-S-1. 

Tabel 3.1: Overzicht veldwerkzaamheden per deellocatie  

Nr. Deellocatie Aantal boringen met boordiepte

tot 5,0 m -mv. met peilbuis Met proefgat 

1 Voormalige stortplaats AA077700459 3 (101, 102, 103) 1 (102) 2 (101, 102)

2 Grondwaterverontreiniging AA171900022 3 (104, 105, 106) 1 (105) 1 (105)

3 Dempingen voormalige loop Mark (op vijf 
locaties) 

15 (201 t/m 215) 5 (202, 205, 208, 
211, 214) 

3 (210, 211, 
212) 

Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal. 

Op enkele locaties is in de bodem puin en/of een verhardingslaag met afval aangetroffen. Ter 
plaatse zijn proefgaten gegraven. Het aantreffen van puin en/of heterogene bijmengingen maken 
de bodem asbestverdacht. Het opgegraven materiaal is uitgespreid, geharkt/gezeefd en visueel 
geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Van de verdachte bodemlagen 
zijn representatieve monsters samengesteld van de gezeefde fractie (<20mm). Na inspectie en 
monsterneming zijn de gaten gedicht met het uitgegraven materiaal. 

Het maaiveld op de diverse onderzoekslocaties is voor meer dan 75% verhard en/of begroeid. De 
verharding/begroeiing is niet verwijderd omdat de maatregelen niet in verhouding staan tot de 
gehanteerde onderzoeksintensiteit. Hierdoor was het niet mogelijk om de voorgeschreven 
maaiveldinspectie uit te voeren.  

Het asbestmonster samengesteld uit boring 210 betreft een monster van het traject 1,1-2,0 m-
mv. Het monstermateriaal is doormiddel van een ramguts verzameld en niet via een gegraven 
asbestgat. Het monster dient derhalve als indicatief te worden beschouwd. 

De situering van de boringen, proefgaten en peilbuizen zijn weergegeven op situatietekening 
0459172.100-S-1. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses.  

Tabel 3.2: Laboratoriumonderzoek

Deellocatie (Mengmonster) Deelmonsters (traject m-mv) Analyses1)

Grond

1 M101-2 101 (0,20 - 0,70) Standaardpakket grond

M101-6 101 (2,00 - 2,50) Standaardpakket grond

M102-1 102 (0,00 - 0,50) Standaardpakket grond
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Tabel 3.2: Laboratoriumonderzoek

Deellocatie (Mengmonster) Deelmonsters (traject m-mv) Analyses1)

2 MM101 104 (0,00 - 0,50), 105 (1,50 - 1,80),
106 (1,00 - 1,50) 

Standaardpakket grond

M104-6 104 (2,00 - 2,50) Standaardpakket grond

M105-1 105 (0,00 - 0,50) Standaardpakket grond

Uitsplitsing MM101

104-1 104 (0,00 - 0,50) Zink (Zn), lutum en organische stof

105-4 105 (1,50 - 1,80) Zink (Zn), lutum en organische stof

106-3 106 (1,00 - 1,50) Zink (Zn), lutum en organische stof

3 M206-6 206 (2,30 - 2,80) Standaardpakket grond

M207-3 207 (1,00 - 1,50) Standaardpakket grond

M208-9 208 (4,00 - 4,50) Standaardpakket grond

M210-4 210 (1,10 - 1,60) Standaardpakket grond

M214-12 214 (4,60 - 5,00) Standaardpakket grond

MM201 210 (0,50 - 1,00), 211 (0,50 - 1,00),
212 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond

MM202 211 (4,50 - 5,00), 212 (2,20 - 2,70) Standaardpakket grond

MM203 213 (2,70 - 3,10), 215 (2,20 - 2,70) Standaardpakket grond

MM204 204 (1,80 - 2,20), 204 (2,70 - 3,00),
205 (1,90 - 2,40) 

Standaardpakket grond

MM205 207 (2,20 - 2,70), 208 (2,40 - 2,90) Standaardpakket grond

MM206 201 (1,70 - 2,20), 202 (3,20 - 3,70),
203 (2,60 - 3,10) 

Standaardpakket grond

Uitsplitsing MM201

210-2 210 (0,50 - 1,00) PAK (10 VROM), organische stof

211-2 211 (0,50 - 1,00) PAK (10 VROM), organische stof

212-1 212 (0,00 - 0,50) PAK (10 VROM), organische stof

Asbest 

1 AMM05 101 (0,20 - 0,70), 102 (0,00 - 0,50) Asbest in grond NEN 5898

3 AMM03 210 (1,10 - 2,00) Asbest in grond NEN 5898

Grondwater

1 102-1-1 4,00 - 5,00 Standaardpakket grondwater

2 105-1-1 2,00 - 3,00 Standaardpakket grondwater

3 202-1-1 2,00 - 3,00 Standaardpakket grondwater

205-1-1 2,00 - 3,00 Standaardpakket grondwater

208-1-1 2,50 - 3,50 Standaardpakket grondwater

211-1-1 2,50 - 3,50 Standaardpakket grondwater

214-1-1 2,50 - 3,50 Standaardpakket grondwater

1) Standaardpakketten:  
 grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale 
olie (GC), lutum en organische stof 

 grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten  (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 

Afwijkingen op SIKB-protocol 3001 
Op diverse analysecertificaten wordt aangegeven dat het gemeten gehalte aan PCB 138 mogelijk 
positief wordt beïnvloed door PCB 163. Gezien PCBs in een licht verhoogd gehalte zijn gemeten 
en beide PCBs niet van invloed zijn op de conclusie van het rapport wordt de afwijking als niet 
kritisch beschouwd.  
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bovengrond over het algemeen uit zand of klei bestaat. 
In de ondergrond komen tot de maximaal geboorde diepte van 5,0 m-mv. sterk wisselend zand, 
klei en veenlagen voor.  

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die kunnen duiden op 
bodemverontreiniging. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: veldwaarnemingen  

Deel-
locatie  

Boring Einddiepte Veldwaarnemingen

(m -mv.) Diepte (m -mv.) grondsoort Waarneming

1 101 5,00 0,20 - 0,70 Zand sterk glashoudend, zwak baksteenhoudend, sterk slakhoudend

2,00 - 3,00 Klei resten puin

102 5,00 0,00 - 0,50 Zand sterk glashoudend, sterk slakhoudend, zwak puinhoudend

103 5,00 3,30 - 4,30 Klei sporen slib

2 104 5,00 2,00 - 3,00 Klei zwak slibhoudend

105 5,00 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend

3 201 5,00 1,70 - 2,70 Klei zwak slibhoudend

202 5,00 3,20 - 4,20 Klei zwak slibhoudend

203 5,00 2,10 - 3,90 Klei zwak slibhoudend

204 5,00 1,80 - 2,20 Klei matig slibhoudend

2,20 - 3,00 Klei zwak slibhoudend

205 5,00 1,40 - 2,50 Klei zwak slibhoudend

207 5,00 0,00 – 1,00 Klei matig houthoudend

1,00 - 1,80 Klei sterk houthoudend

2,20 - 3,00 Zand zwak slibhoudend

208 5,00 1,90 - 4,00 Zand sporen slib

4,00 - 5,00 Klei sterk slibhoudend

209 5,00 4,50 - 5,00 Veen sporen slib

210 5,00 0,50 - 1,10 Zand matig baksteenhoudend 

1,10 - 2,00 Zand matig baksteenhoudend, sterk puinhoudend, matig 
sintelhoudend, matig slakhoudend  

2,00 - 2,50 Zand zwak slibhoudend

211 5,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, puin 12%  

0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 

212 5,00 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend

0,50 - 1,70 Zand sporen puin

4,50 - 5,00 Klei sterk slibhoudend

213 5,00 0,50 - 1,50 Klei sporen slib

1,80 - 2,70 Zand sporen slib

2,70 - 3,10 Klei zwak slibhoudend

214 5,00 4,60 - 5,00 Klei uiterst slibhoudend

215 5,00 2,20 - 2,70 Klei zwak slibhoudend
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In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 

Tabel 4.2: veldgegevens grondwater 

Deellocatie Peilbuis
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand
(m -mv) 

Belucht? pH
(-) 

EC
(µS/cm) 

Troebelheid
(NTU) 

1 102 3,27 Nee 6,5 2239 39,4

2 105 1,27 Nee 6,8 1567 45,8

3 202 1,68 Nee 7,1 564 43,6

205 1,60 Nee 6,6 1625 21,4

208 2,05 Nee 6,5 1545 12,9

211 1,98 Nee 6,8 685 8,56

214 2,17 Nee 6,9 707 23,3

De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 

In het bemonsterde grondwater uit de peilbuizen 102, 105, 202, 205, 208 en 214 is een 
verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige 
gevallen leiden tot een overschatting van de concentraties aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere 
matig/slecht oplosbare organische parameters. Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet 
onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in bijlage 4. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 7. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlage 5. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 6. Een monster kan 
voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde 
overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2). 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 

Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
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Asbest 
De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 7 en zijn getoetst aan 
het huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit beleid is beschreven in 
bijlage 6.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek zijn eveneens indicatief getoetst 
aan de samenstellingseisen uit het Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek 
toetsingskader). De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. In bijlage 9 is een 
toelichting op het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.  

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijden.  

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond 

Deellocatie Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie 

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

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

> I
(i > 1) 
sterk 

monster(**)

1 M101-2
(0,20-0,70) 

101 (0,20-0,70) sterk glas en 
slakkenhoudend, 
zwak baksteen-
houdend 

kobalt, 
molybdeen, 
kwik 

- nikkel, 
koper, 
zink, lood,
cadmium,
barium 

Niet toepasbaar > 
interventiewaarde 

M101-6
(2,00-2,50) 

101 (2,00-2,50) resten puin nikkel, 
molybdeen 

cadmium koper, 
zink, lood

Niet toepasbaar > 
interventiewaarde 

M102-1
(0,00-0,50) 

102 (0,00-0,50) sterk glas en 
slakkenhoudend,, 
zwak puinhoudend 

PCB, kobalt, 
molybdeen, 
kwik 

- nikkel, 
koper, 
zink, lood,
cadmium,
barium 

Niet toepasbaar > 
interventiewaarde 

2 MM101
(0,00-1,80)

105 (1,50-1,80), 
104 (0,00-0,50), 
106 (1,00-1,50)

- PCB, PAK,
cadmium, 
kwik, lood

zink - Kwaliteitsklasse 
industrie

Uitsplitsing MM101

104-1
(0,00-0,50)

104 (0,00-0,50) - - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde*

105-4
(1,50-1,80)

105 (1,50-1,80) - - zink - Kwaliteitsklasse 
industrie*

106-3
(1,00-1,50)

106 (1,00-1,50) - - - Zink Niet toepasbaar > 
interventiewaarde*

M104-6
(2,00-2,50) 

104 (2,00-2,50) zwak slibhoudend kobalt - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

M105-1
(0,00-0,50) 

105 (0,00-0,50) zwak baksteen-
houdend

PAK - - Kwaliteitsklasse 
wonen 

3 M206-6
(2,30-2,80) 

206 (2,30-2,80) Zwak plantenresten
houdend 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

M207-3
(1,00-1,50) 

207 (1,00-1,50) sterk houthoudend kobalt - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

M208-9
(4,00-4,50) 

208 (4,00-4,50) sterk slibhoudend PCB, PAK,
kobalt, 
cadmium, 
kwik, 
lood

Min. olie Zink Niet toepasbaar > 
interventiewaarde 

M210-4
(1,10-1,60)

210 (1,10-1,60) sterk puin-
houdend,
matig baksteen, 
sintels en slakken-
houdend

Min. olie, 
kobalt, 
molybdeen, 
cadmium, 
kwik

nikkel, 
lood 

koper, 
zink, 
PAK

Niet toepasbaar > 
interventiewaarde
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Deellocatie Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie 

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

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

> I
(i > 1) 
sterk 

monster(**)

3 M214-12
(4,60-5,00)

214 (4,60-5,00) uiterst slibhoudend PCB, PAK,
kobalt, 
nikkel, 
koper, 
cadmium, 
kwik, lood

Min. olie Zink Niet toepasbaar > 
interventiewaarde

MM201
(0,00-1,00)

210 (0,50-1,00), 
211 (0,50-1,00), 
212 (0,00-0,50)

matig baksteen-
houdend

Min. olie, 
zink, lood

- PAK Niet toepasbaar > 
interventiewaarde

Uitsplitsing MM201

210-2
(0,50-1,00)

210 (0,50-1,00) matig baksteen-
houdend 

- - PAK Niet toepasbaar > 
interventiewaarde* 

211-2
(0,50-1,00)

211 (0,50-1,00) matig baksteen-
houdend 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde* 

212-1
(0,00-0,50)

212 (0,00-0,50) matig baksteen-
houdend 

PAK - - Kwaliteitsklasse 
wonen* 

MM202
(2,20-5,00)

211 (4,50-5,00), 
212 (2,20-2,70) 

sterk plantenresten 
houdend 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

MM203
(2,20-3,10)

215 (2,20-2,70), 
213 (2,70-3,10)

zwak slib-houdend - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde

MM204
(1,80-3,00) 

204 (1,80-2,20), 
204 (2,70-3,00), 
205 (1,90-2,40) 

Zwakt tot matig 
slib-houdend 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

MM205
(2,20-2,90) 

208 (2,40-2,90), 
207 (2,20-2,70) 

sporen tot 
zwak slibhoudend 

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

MM206
(1,70-3,70) 

201 (1,70-2,20), 
202 (3,20-3,70), 
203 (2,60-3,10) 

zwak slibhoudend - - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

Toelichting
- : Geen waarneming/geen overschrijding
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 6 'Toelichting op normwaarden grond en 

grondwater’ voor uitleg bij AW, I en index 
* : Gebaseerd op een beperkt aantal parameters
** : Een monster kan voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de 

achtergrondwaarde overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2) 

Het gemeten gehalte aan barium is, conform het gestelde in de circulaire bodemsanering per 1 
juli 2013, getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze 
parameter aanwezig zijn van een aanwijsbare antropogene bron (bijmenging met o.a. puin, 
slakken, kooltjes, baksteen en glas). 

Uit de toetsing blijkt dat het gemeten gehalte aan barium deze voormalige interventiewaarde in 
de monsters M101-2 en M102-1 wel overschrijdt.

4.2.3 Asbest 

Resultaten asbest in materiaalmonsters 
Tijdens het veldwerk zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. Er zijn derhalve geen analyses uitgevoerd. 

Resultaten asbest in grond 
In tabel 4.5 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte 
grondmonsters. 
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Tabel 4.5: Analyseresultaten grondmonsters

Deellocatie Monster-
code 

Gat(en) Grondsoort en 
veldwaarnemingen 

Traject
(m -mv.) 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn  
(mg/kg) 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 
(mg/kg) 

Totaal 
gemeten  
gehalte 
asbest 
(mg/kg) 

Gewogen
gehalte  
asbest in 
fijne 
fractie 
(mg/kg) 

1 AMM05 101 
102  

Zand, sterk glas en 
slakhoudend, zwak 
puin en 
baksteenhoudend 

0,00 - 0,70 <0,6 - <0,6 <0,6

3 AMM03 210 Zand, sterk puin-
houdend, 
matig baksteen, 
sintels en slakken-
houdend 

1,10 - 2,00 <0,8 - <0,8 <0,8

Verklaring bij de tabel: 
-  geen waarnemingen 
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool)

Conform de NEN 5707+C1 dienen het aangetroffen asbesthoudende materiaal (fractie > 20 mm) 
en het gehalte aan asbest in de fijne fractie (< 20 mm) te worden omgerekend naar een totaal 
gewogen gehalte in mg/kg ds. Aangezien er geen asbest is aangetoond in de fijne fractie en er 
geen asbest in de fractie > 20mm is aangetroffen, wordt deze berekening niet noodzakelijk 
geacht. 

4.2.4 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of 
interventiewaarde overschrijden. 

 Tabel 4.9: Overschrijdingstabel grondwater 

Deellocatie Monster Peilbuis Overschrijdi
ngen 

Conclusie

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

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

> I
(i > 1) 
sterk 

1 102-1-1 102 
(4,00 - 5,00) 

Zink,
Cadmium, 
Barium, 
Naftaleen 

- - Overschrijding streefwaarde 

2 105-1-1 105 
(2,00 - 3,00) 

Barium,
Naftaleen 

- - Overschrijding streefwaarde 

3 202-1-1 202 
(2,00 - 3,00) 

- - - Geen overschrijding 
streefwaarde  

205-1-1 205 
(2,00 - 3,00) 

Barium - - Overschrijding streefwaarde 

208-1-1 208 
(2,50 - 3,50) 

Barium,
Naftaleen 

- - Overschrijding streefwaarde 

211-1-1 211
(2,50 - 3,50) 

Naftaleen - - Overschrijding streefwaarde 

214-1-1 214
(2,50 - 3,50) 

Naftaleen - - Overschrijding streefwaarde 

Toelichting
- : geen overschrijding
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740+A1 en aan de hand van de 
NEN 5707 de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is onderscheid gemaakt in de in tabel 5.1 
weergegeven deellocaties. In de tabel is tevens een overzicht van de verontreinigingssituatie per 
deellocatie weergegeven. 

Tabel 5.1: Overzicht deellocaties met verontreinigingssituatie  
Nr Deellocatie Onderzoeksresultaten Hypothese 

verdacht 

1 Voormalige stortplaats 
AA077700459 

ZW: sterk glas en slakhoudend, zwak puin en baksteenhoudend in bovengrond
GR: nikkel, koper, zink, cadmium, lood, barium > I, kobalt, molybdeen, kwik en 
PCB > AW 
GW: zink, cadmium, barium, naftaleen > S 
Asbest: visueel en analytisch niet aangetroffen  

Aanvaard

2 Grondwaterverontreiniging 
AA171900022 

ZW: zwak slib en zwak baksteenhoudend
GR: Zink > I, kobalt, cadmium, kwik, lood, PAK, PCB > AW 
GW: barium, naftaleen > S 
Asbest: visueel niet aangetroffen 

Aanvaard

3 Dempingen voormalige 
loop Mark op vijf locaties 

ZW: verspreid over de locaties sporen tot sterk slib- en houthoudend, zwak tot 
sterk baksteen-, sintel-, slakken- en puinhoudend 
GR: zink, koper, PAK > I, nikkel, lood, minerale olie > AW (index < 1) 
GW: barium, naftaleen > S 
Asbest: visueel en analytisch niet aangetroffen 

Aanvaard

Verklaring tabel: ZW : Zintuiglijke waarnemingen 
GR : Analyse resultaten laboratoriumonderzoek grond 
GW: Analyse resultaten laboratoriumonderzoek grondwater 
AW : achtergrondwaarde, S : streefwaarde, I : interventiewaarde

Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming aanleiding tot het uitvoeren 
van vervolgonderzoek, omdat het gehalte aan diverse zware metalen, minerale olie en PAK in 
matig tot sterk verhoogde gehalten zijn gemeten. Het vervolgonderzoek dient uitsluitsel te geven 
over de mate en omvang van de verontreinigingen en de aanwezigheid van risico’s. 

Het wordt aanbevolen om de verontreinigingssituatie te toetsen aan het definitieve ontwerp van 
de toekomstige dijkversterkingswerkzaamheden, zodra deze bekend is. Op dergelijke wijze kan 
worden beoordeeld waar geplande graafwerkzaamheden in verontreinigde gebieden benodigd 
zijn en het eventueel uit te voeren aanvullend onderzoek eenduidig worden afgestemd op de uit 
te voeren werkzaamheden.  

Toelichting inzake vervolgtraject Wet bodembescherming 
Met het bodemonderzoek is beoordeeld of ter plaatse van de verdachtmakingen uit het 
vooronderzoek daadwerkelijk sprake is van bodemverontreiniging. Dit is voor enkele locaties 
middels het bodemonderzoek bevestigd. Conform de Wet Bodembescherming dient vervolgens 
bepaald te worden óf de verontreinigingen onderdeel uitmaken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (25 m3 grond in gehalten tot boven de interventiewaarden). Verder dient 
de omvang van de verontreinigde bodem met gehalten tot boven de interventiewaarde binnen 
het plangebied waar de grond geroerd wordt volledig te worden vastgesteld. Dat betreft 
vaststellen mate en omvang. Op basis van de uiteindelijk bepaalde mate en omvang kan 
vervolgens met de daarbij verzamelde gegevens een risicobeoordeling plaatsvinden. 
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Toelichting inzake doorkijk definitieve ontwerp 
Uit het definitieve ontwerp zal blijken of daadwerkelijk graafwerkzaamheden gepland zijn ter 
plaatse van de boringen waarvan is vastgesteld dat de bodem verontreinigd is. Als daar sprake 
van is dient verder onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van mate en omvang, waarbij 
het verontreinigde gebied binnen het te vergraven gebied in kaart dient te worden gebracht. Dit 
komt vrij nauwkeurig, vandaar het advies om dit verder te toetsen aan het definitieve ontwerp. 
Daar waar het definitieve ontwerp de verontreinigde boorlocaties niet doorkruist zal verificatie 
plaats dienen te vinden naar de kwaliteit van de bodem die wel vergraven wordt. Het is dus niet 
zo dat door simpelweg e.e.a. enkele meters te verleggen verder bodemonderzoek achterwege 
kan blijven. De uit het uitgevoerde bodemonderzoek naar voren gekomen gebieden waar sprake 
is van sterke verontreinigingen blijft hoe dan ook aandachtspunt. 

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 

Antea Group  
Oosterhout, oktober 2020 
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Bijlage 1:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 

 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het 
veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus 
waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. 
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan 
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben 
uitgevoerd. Asbestonderzoek conform de NEN 5897 (geen bodem) valt buiten de scope van de BRL SIKB 
2000, protocol 2018.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van 
Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Er is niet bekeken of er wordt voldaan aan de definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling 
bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en 
de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden 
gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), 
dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 

uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de 

rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek 

gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in 

de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.  
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Bijlage 2 Vooronderzoek 
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Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 

van uit te voeren bodemonderzoek 

 
1) Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
Zie paragraaf 2.2 
 
 
2) Is er sprake van potentiele bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als 
het heden? Zo ja, wat zijn de potentiele bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en 
wat zijn de verdachte parameters? 
Zie paragraaf 2.4 tot en met 2.8 
 
3) Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
Zie paragraaf 2.6 
 
4) Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten 
en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
Zie paragraaf 2.3 
 
5) Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
Zie paragraaf 2.5 tot en met 2.8 
 
6) Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
Zie paragraaf 2.5 
 
7) Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 
Er is onvoldoende informatie bekend m.b.t. de bodemkwaliteit ter plaatse van de te 
onderzoeken deellocaties. Er zijn diverse verdachte activiteiten bekend en/of vermoeden tot 
ernstige verontreiniging. Het is daarnaast niet bekend met welk materiaal de huidige dijken zijn 
opgehoogd en de voormalige loop van de Mark is gedempt.  
 
8) Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek 
(inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over 
de aard en verdeling van de verontreinigde stoffen)? 
Verdacht heterogeen, lijnvormig conform de NEN5740/A1.  
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Inleiding 

Waterschap Brabantse Delta is voornemens een aantal dijkvakken over een lengte van 21 kilometer langs de 
Mark, Dintel en Westlandse Watergang in West-Brabant te versterken. In het kader van deze planvorming is het 
belangrijk om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische bodemkwaliteit in het plangebied. Om de risico’s op het 
aantreffen van verontreinigingen vroegtijdig in kaart te brengen wordt een bureaustudie (quickscan) 
milieuhygiënische bodemkwaliteit uitgevoerd.  
Tijdens dit bureauonderzoek is bestaande bodeminformatie opgevraagd bij Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant en geanalyseerd. De uitgevoerde inventarisatie wordt toegelicht in deze memo. Deze informatie wordt 
zover digitaal beschikbaar verwerkt in GIS-kaartmateriaal. Deze bureaustudie en digitale kaarten dient als input 
en/ of achtergrondinformatie bij de afweging van de verschillende varianten in de verkenningsfase van de 
dijkversterking.  

 

Plan- en onderzoeksgebied 

Het plangebied van deze quickscan omvat de afgekeurde dijkvakdelen met een totaal lengte van circa 21 km. Op 
onderstaande kaart is plangebied weergegeven dat zich bevindt in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 
Moerdijk en Steenbergen. 
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Bodeminformatie 

Informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit voor de gemeenten Moerdijk (Fijnaart), Etten-Leur en 
Drimmelen (Terheijden) wordt beheerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). In het 
bodeminformatiesysteem (BIS) van de OMWB is de volgende informatie beschikbaar: 
• informatie over (bedrijfs)activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden en die extra aandacht 

verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben; 
• informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken; 
• informatie over besluiten die zijn genomen. 

 
Aan iedere locatie is een unieke code (AA-code) toebedeeld, waarmee – indien beschikbaar - bij de OMWB 
rapportages van bodemonderzoeken kunnen worden aangevraagd. 
 
Figuur 1. Overzicht bodemlocaties OMWB in de nabijheid van het plangebied (Etten-Leur en Terheijden) 

 
Figuur 2. Overzicht bodemlocaties OMWB in de nabijheid van het plangebied (Fijnaart) 
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Bodemlocaties 

De OMWB heeft Arcadis op 9 oktober 2018 een tijdelijk account voor het BIS verleend. Hierdoor kon 
detailinformatie van bodemlocaties worden geraadpleegd.  In totaal is voor 10 bodemlocaties daadwerkelijk 
detaildetails geraadpleegd: locaties waar mogelijk – in de nabijheid - grondwerkzaamheden gaan plaatsvinden 
ten behoeve van de keringen. Tabel 1 geeft een samenvatting van de 10 bodemlocaties. Indien daadwerkelijk 
grondwerkzaamheden gaan plaatsvinden ter plaatse van de vet gedrukte locatiecodes is mogelijk aanvullend 
(bodem)onderzoek nodig in de vervolgfase van uitwerking ontwerp en/of contract.  
Onder Bijlage1 is een A3-overzichtskaart opgenomen. 
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Tabel 1. Geraadpleegde en beoordeelde bodemlocaties 

 

Locatiecode Adres Plaats Verontreinigingsstatis Extra informatie 

AA170900213 Hazeldonk 1 Etten-Leur 
Niet ernstig, licht tot matig 
verontreinigd 

Locatie niet historisch 
verdacht.  

AA077700459 
Gesloten stort 
Zeedijk 39 

Etten-Leur Niet ernstig 

Verdachte (voormalige) 
activiteit: Voormalig bedrijf 
bewerkte slakken, vliegas 
en straalgrit voor 
betontoepassing. Hoge 
gehalten koper, lood, zink 
geconstateerd. Mogelijk 
heeft de gemeente in 
2006 de stortplaats 
gesaneerd. 

AA171900871 Laakdijk 1a Terheijden Potentieel ernstig 
Verdachte (voormalige) 
activiteit:  
dieselpompinstallatie 

AA171900266 Laakdijk 1 Terheijden Potentieel ernstig 

Verdachte(voormalige) 
activiteit: stortplaats puin 
en/of bouw- en sloopafval 
op land; 
autowrakkenterrein en 
ondergrondse dieseltank 

AA171900970 Markschans Ong. Terheijden Onverdacht 
Bodemonderzoeken i.v.m. 
nieuwbouwproject/tijdelijke 
betoncentrale 

AA171900583 Markschans Ong. Terheijden 
Gesaneerd, geen 
vervolgacties 

Locatie niet historisch 
verdacht. Onbekend wat 
(en waarom) er is 
gesaneerd. 

AA171900785 Brabantstraat 29 Terheijden Niet ernstig 
Locatie niet historisch 
verdacht.  

AA171900959 Hoofdstraat 72  Terheijden 
Gesaneerd, geen 
vervolgacties 

Voormalig Shell-
tankstation dat in de 
periode 1992-1993 is 
onderzocht en gesaneerd 
(Subat).  

AA171900627 Bredaseweg 2 Terheijden Potentieel ernstig 

Verdachte (voormalige) 
activiteit: 
benzinepompinstallatie 
(eigen gebruik) 
 
 
 

AA171900022 Bredaseweg 8 en Terheijden Niet ernstig, plaatselijk In 1987 OO en NO 
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14  sterk verontreinigd uitgevoerd, waarbij een 
grondwaterverontreiniging 
>I met vluchtige aromaten 
zijn aangetoond (16 m3). 

 

Historisch kaartmateriaal 

Figuur 3. Mogelijke stortlocatie (circa 1960). Eventueel een relatie met de stort genoemd bij AA077700459 

 
 
 
Figuur 4. Op meerdere plaatsen doorkruist het ontwerp de gedempte voormalige waterloop van de Mark. Zie 
Bijlage 2 voor een A3-overzicht 
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Conclusies  

• Op basis van de beschikbare informatie kan worden gesteld dat er geen sprake is van (potentieel) 
grootschalige gevallen van bodemverontreiniging, die zouden kunnen leiden tot exorbitant hoge kosten en/of 
een significante vertraging bij de toekomstige uitvoeringswerkzaamheden. 

• Bij de OMWB zijn geen zinkaswegen bekend in het plangebied.  
• Het is pas zinvol om verkennende bodemonderzoeken te initiëren zodra het ontwerp definitief is en bekend is 

waar grondwerkzaamheden gaan plaatsvinden. 
• De vet gedrukte locaties dienen bij de verdere uitwerking van het project (mede afhankelijk van het gekozen 

VKA) nader te worden onderzocht dan wel als risico in het contract te worden aangeduid. 
• Leemten in kennis: 

• Het dempingmateriaal van de voormalige loop van de Mark is niet bekend. Bij grondwerkzaamheden ter 
plaatse van de voormalige loop van de Mark, wordt ter plaatse verkennend bodemonderzoek geadviseerd. 

• Het ophoogmateriaal van de (nieuwe) dijken, na de reconstructie van de Mark in de jaren ’60, is eveneens 

niet bekend. Bij grondwerkzaamheden ter plaatse van de dijken, wordt ter plaatse verkennend 
bodemonderzoek geadviseerd. 

• Uit bijlage 2 valt af te leiden dat flink wat voormalige sloten zijn gedempt. Ook hiervan is het 
dempingsmateriaal niet bekend. Aangezien er geen slootdempingen bekend zijn vanuit de bodeminformatie 
van de OMWB, is het aannemelijk dat voornamelijk gebiedseigen grond is gebruikt. Specifiek verkennend 
bodemonderzoek naar gedempte sloten wordt niet noodzakelijk geacht en zou leiden tot buitenproportionele 
een kosten-baten balans. Wel kan (detail)informatie uit het omgevingsproces aanleiding zijn om toch 
specifiek onderzoek te gaan doen naar dempingen van sloten.  

• Tijdens toekomstige bodemonderzoeken en/of grondwerkzaamheden kunnen altijd (onverwachte) 
antropogene bijmengingen worden aangetroffen, waaronder puin en/ of asbest. Een locatie is 
asbestverdacht als er puin of sporen van puin aanwezig zijn. Uit een uitspraak van de Raad van State (RvS) 
van 16 november 2016, volgt dat bij het aantreffen van puinhoudende grond, altijd eerst moet worden 
bepaald conform de NEN5707 of er asbest aanwezig is. 
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke 
waarnemingen 
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( 5 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk glashoudend, matig
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sterk 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Schep, AMM5 
31-30-70 puin 40%  

Klei, sterk zandig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, bruingeel, 
Edelmanboor 

2 0 0

(130)

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten puin, geen olie-water reactie,
grijsbruin, Edelmanboor
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(100)

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor
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Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
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humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor 

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor 
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
sporen zand, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor
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( 7 0 )

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

4 8 0

( 8 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes
klei, geen olie-water reactie,
Edelmanboor

5 0 0

( 2 0 )
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geen olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

1 5 0
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(100)

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
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reactie, grijsbruin, Edelmanboor
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(100)
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Schep, AMM1 32-31-50
puin 2% 

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruinbeige, 
Edelmanboor 

1 0 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
lichtbruin, Edelmanboor

1 5 0

( 5 0 )

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor1 8 0

( 3 0 )

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

2 2 0

( 4 0 )

Klei, matig siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2 7 0

( 5 0 )

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, bruinoranje, Edelmanboor

4 5 0

(180)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
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olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
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olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor
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humeus, geen olie-water reactie,
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1 0 0
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Klei, sterk zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

1 8 0

( 8 0 )

Klei, matig siltig, sterk humeus,
laagjes veen, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

2 3 0

( 5 0 )

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, zwartbruin, Edelmanboor

2 8 0

( 5 0 )

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, bruinoranje, Edelmanboor

4 3 0

(150)

Klei, sterk zandig, laagjes zand, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

5 0 0

( 7 0 )
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Klei, sterk zandig, matig humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

7 0

( 7 0 )

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

1 2 0

( 5 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

1 7 0

( 5 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak slibhoudend, laagjes zand,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2 7 0

(100)

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

4 3 0

(160)

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

5 0 0

( 7 0 )
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

8 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, bruinbeige,
Edelmanboor1 3 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, bruinbeige,
Edelmanboor

2 2 0

( 9 0 )

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

3 2 0

(100)

Klei, zwak zandig, matig humeus,
zwak slibhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

4 2 0

(100)

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor4 4 0

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
lichtbruin, Edelmanboor

5 0 0

( 6 0 )
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Y-coördinaat: 405186,12

Datum: 10-7-2020
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gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

8 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, bruinbeige,
Edelmanboor1 3 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, laagjes klei, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

2 1 0

( 8 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak slibhoudend, laagjes zand,
geen olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

3 9 0

(180)

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

4 4 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

5 0 0

( 6 0 )

Boring: 204

X-coördinaat: 107068,95

Y-coördinaat: 405742,04

Datum: 9-7-2020
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Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

1 0 0

(100)

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

1 5 0

( 5 0 )

Klei, sterk zandig, sterk humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor1 8 0

( 3 0 )

Klei, zwak zandig, matig humeus,
matig slibhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor2 2 0

( 4 0 )

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak slibhoudend, laagjes zand,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

3 0 0

( 8 0 )

Klei, sterk siltig, matig humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

4 0 0

(100)

Klei, sterk siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

5 0 0

(100)



Projectnr. 0459172.100

Dijkherstel markkant

Projectleider: S. Van weert

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 205

X-coördinaat: 107056,72

Y-coördinaat: 405730,58

Datum: 9-7-2020
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gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, brokken klei, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

1 4 0

(140)

Klei, zwak zandig, matig humeus,
zwak slibhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 5 0

(110)

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

3 5 0

(100)

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

5 0 0

(150)

Boring: 206

X-coördinaat: 107042,43

Y-coördinaat: 405720,33

Datum: 9-7-2020
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Klei, sterk zandig, zwak humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

2 3 0

(230)

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
laagjes zand, zwak plantenresten
houdend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

3 2 0

( 9 0 )

Klei, zwak zandig, matig humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

3 7 0

( 5 0 )

Klei, sterk siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

4 6 0

( 9 0 )

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

5 0 0

( 4 0 )



Projectnr. 0459172.100

Dijkherstel markkant

Projectleider: S. Van weert

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 207

X-coördinaat: 110387,79

Y-coördinaat: 406283,89

Datum: 9-7-2020
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groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
matig houthoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig houthoudend, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

1 0 0

( 5 0 )

Klei, zwak zandig, sterk humeus,
sterk houthoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

1 8 0

( 8 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, brokken klei, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

2 2 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak slibhoudend, laagjes
klei, geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor

3 0 0

( 8 0 )

Klei, zwak zandig, matig humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

4 0 0

(100)

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

4 5 0

( 5 0 )

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

5 0 0

( 5 0 )

Boring: 208

X-coördinaat: 110401,95

Y-coördinaat: 406274,45

Datum: 9-7-2020
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gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
grijsbruin, Edelmanboor

1 0 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, bruingeel,
Edelmanboor

1 4 0

( 4 0 )

Klei, sterk zandig, matig humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

1 9 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes
klei, sporen slib, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

4 0 0

(210)

Klei, sterk zandig, sterk humeus,
sterk slibhoudend, geen olie-water
reactie, zwartgrijs, Edelmanboor

5 0 0

(100)



Projectnr. 0459172.100

Dijkherstel markkant

Projectleider: S. Van weert

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 209

X-coördinaat: 110424,54

Y-coördinaat: 406257,48

Datum: 9-7-2020
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gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, brokken klei, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

1 3 0

(130)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, grijsbeige,
Edelmanboor

1 8 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, grijsbeige,
Edelmanboor

2 3 0

( 5 0 )

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, geen
olie-water reactie, grijsbeige,
Edelmanboor

3 2 0

( 9 0 )

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

3 5 0

( 3 0 )

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

4 5 0

(100)

Veen, sterk kleiïg, sporen slib, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

5 0 0

( 5 0 )

Boring: 210

X-coördinaat: 110653,33

Y-coördinaat: 406167,16

Datum: 8-7-2020
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Schep

5 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
matig grindhoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep,   
AMM2 31-31-100 puin 10%  

1 1 0

( 6 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, matig baksteenhoudend,
sterk puinhoudend, matig 
sintelhoudend, matig slakhoudend,
donkerbruin, Ramguts, AMM3  puin
40%  

2 0 0

( 9 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, zwak slibhoudend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

2 5 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Zuigerboor

3 0 0

( 5 0 )

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, geen
olie-water reactie, geelbeige,
Zuigerboor

5 0 0

(200)



Projectnr. 0459172.100

Dijkherstel markkant

Projectleider: S. Van weert

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 211

X-coördinaat: 110625,65

Y-coördinaat: 406169,38

Datum: 8-7-2020
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gras0

5 0

( 5 0 )

1 0 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Schep, AMM4    
32-32-50 puin12%   

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Schep, AMM2 31-31-100 puin 6%  
 
 
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbeige, 
Edelmanboor 

2 0 0

(100)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin,
Edelmanboor

2 7 0

( 7 0 )

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

2 8 0
( 1 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

4 5 0

(170)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, sterk plantenresten
houdend, laagjes veen, geen
olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor5 0 0

( 5 0 )

Boring: 212

X-coördinaat: 110605,01

Y-coördinaat: 406169,35

Datum: 8-7-2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

gras0

5 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matighu
meus, matig baksteenhoudend,zwa
k grindhoudend, geen olie-waterrea
ctie, donkerbruin, Schep, AMM4     
32-31-50 puin 12% 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
bruinbeige, Edelmanboor 

1 7 0

(120)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, bruinbeige,
Edelmanboor

2 2 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, laagjes veen, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

2 7 0

( 5 0 )

Veen, sterk zandig, laagjes zand,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

3 7 0

(100)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin,
Edelmanboor

4 5 0

( 8 0 )

Klei, sterk zandig, sterk humeus,
sterk slibhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

5 0 0

( 5 0 )



Projectnr. 0459172.100

Dijkherstel markkant

Projectleider: S. Van weert

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 213

X-coördinaat: 111571,83

Y-coördinaat: 405536,19

Datum: 8-7-2020
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Klei, matig siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
sporen slib, geen olie-water reactie,
lichtbruin, Edelmanboor

1 5 0

(100)

Veen, sterk kleiïg, sporen zand,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor1 8 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen
slib, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

2 7 0

( 9 0 )

Klei, matig siltig, matig humeus,
zwak slibhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

3 1 0

( 4 0 )

Klei, matig siltig, matig humeus,
sporen zand, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

4 0 0

( 9 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, laagjes
klei, geen olie-water reactie, licht
bruingrijs, Edelmanboor

5 0 0

(100)

Boring: 214

X-coördinaat: 111594,02

Y-coördinaat: 405517,96

Datum: 8-7-2020
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groenstrook0

Klei, matig siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

4 0

( 4 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

1 6 0

(120)

Klei, matig siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

1 8 0

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, bruinbeige,
Zuigerboor

4 6 0

(280)

Klei, zwak zandig, sterk humeus,
uiterst slibhoudend, geen olie-water
reactie, zwartgrijs, Zuigerboor

5 0 0

( 4 0 )



Projectnr. 0459172.100

Dijkherstel markkant

Projectleider: S. Van weert

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 215

X-coördinaat: 111607,64

Y-coördinaat: 405502,98

Datum: 8-7-2020
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Klei, matig siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

4 0

( 4 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

1 7 0

(130)

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2 2 0

( 5 0 )

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak slibhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

2 7 0

( 5 0 )

Klei, matig zandig, zwak humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

4 6 0

(190)

Zand, matig fijn, sterk siltig, laagjes
klei, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

5 0 0

( 4 0 )



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Oriënterend bodemonderzoek 
Bijsterveldenlaan te Tilburg 
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Bijlage 4 Analyseresultaten onderzochte monsters 

met overschrijding normwaarden 
                   4 A: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding  

       normwaarden Wet bodembescherming  

4 B: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding  
normwaarden Besluit bodemkwaliteit  

4 C: Analyseresultaten grondwatermonsters met     

     overschrijding normwaarden Wet bodembescherming 
               

 
 

 
 

 



 

Bijlage 4A:  Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding 

normwaarden Wet bodembescherming 
  

Rapport 
verkennend bodemonderzoek Dijkherstel rivier de Mark 
projectnummer 0459172.100 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

 
Grondmonster   104-1 105-4 106-3 
Certificaatcode   2020111861 2020111861 2020111861 
Boring(en)   104 105 106 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 1,50 - 1,80 1,00 - 1,50 
Humus % ds 2,10 10,00 5,00 
Lutum % ds 22,2 14,40 9,20 
Datum van toetsing  21-7-2020 21-7-2020 21-7-2020 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds    
Cadmium  mg/kg ds    
Kobalt  mg/kg ds    
Koper  mg/kg ds    
Kwik  mg/kg ds    
Lood  mg/kg ds    
Molybdeen  mg/kg ds    
Nikkel  mg/kg ds    
Zink  mg/kg ds  80 94 -0,08  520 673 0,92  670 1102 1,66 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds    
Fenanthreen mg/kg ds    
Anthraceen mg/kg ds    
Fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    
Chryseen mg/kg ds    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    
PAK 10 VROM mg/kg ds    
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds    
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds    
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds    
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 96   89   94  

Droge stof % m/m  83,3 83,3 (6)  67,9 67,9 (6)  79,2 79,2 (6) 
Lutum %  22,2   14,4   9,2  
Organische stof (humus) %  2,1   10   5  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds    
PCB 52 mg/kg ds    
PCB 101 mg/kg ds    
PCB 118 mg/kg ds    
PCB 138 mg/kg ds    
PCB 153 mg/kg ds    
PCB 180 mg/kg ds    
PCB (som 7) mg/kg ds    

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster   210-2 211-2 212-1 
Certificaatcode   2020111861 2020111861 2020111861 
Boring(en)   210 211 212 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,30 1,40 2,30 
Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  21-7-2020 21-7-2020 21-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds    
Cadmium  mg/kg ds    
Kobalt  mg/kg ds    
Koper  mg/kg ds    
Kwik  mg/kg ds    
Lood  mg/kg ds    
Molybdeen  mg/kg ds    
Nikkel  mg/kg ds    
Zink  mg/kg ds    
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  0,22 0,22  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  14 14  0,11 0,11  0,67 0,67 
Anthraceen mg/kg ds  4,6 4,6  <0,05 <0,04  0,19 0,19 
Fluorantheen mg/kg ds  23 23  0,28 0,28  1 1 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  12 12  0,17 0,17  0,6 0,6 
Chryseen mg/kg ds  10 10  0,16 0,16  0,54 0,54 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  4,2 4,2  0,076 0,076  0,25 0,25 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  8,9 8,9  0,16 0,16  0,45 0,45 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  5,6 5,6  0,11 0,11  0,31 0,31 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  5,5 5,5  0,1 0,1  0,29 0,29 
PAK 10 VROM mg/kg ds   88,0 2,25   1,20 -0,01   4,30 0,07 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds    
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds    
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds    
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 97   98   97  

Droge stof % m/m  94 94 (6)  95 95 (6)  92,4 92,4 (6) 
Lutum %    
Organische stof (humus) %  2,3   1,4   2,3  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds    
PCB 52 mg/kg ds    
PCB 101 mg/kg ds    
PCB 118 mg/kg ds    
PCB 138 mg/kg ds    
PCB 153 mg/kg ds    
PCB 180 mg/kg ds    
PCB (som 7) mg/kg ds    

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster   M101-2 M101-6 M102-1 
Certificaatcode   2020106836 2020106836 2020106836 
Boring(en)   101 101 102 
Traject (m -mv)   0,20 - 0,70 2,00 - 2,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 3,20 4,30 3,60 
Lutum % ds 5,50 9,10 3,50 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  1200 3235 (6,38)  370 760 (6)  980 3198 (6,38) 
Cadmium  mg/kg ds  12 19 1,48  6,4 9,1 0,69  19 30 2,37 
Kobalt  mg/kg ds  8 20 0,03  7,2 14,2 -0  13 39 0,14 
Koper  mg/kg ds  1300 2315 15,17  400 625 3,9  150 280 1,6 
Kwik  mg/kg ds  0,16 0,22 0  0,081 0,103 -0  0,17 0,24 0 
Lood  mg/kg ds  660 956 1,89  690 925 1,82  900 1340 2,69 
Molybdeen  mg/kg ds  5,7 5,7 0,02  7,6 7,6 0,03  21 21 0,1 
Nikkel  mg/kg ds  140 316 4,32  35 64 0,45  190 493 7,05 
Zink  mg/kg ds  1500 2945 4,84  820 1371 2,12  1200 2549 4,15 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  0,063 0,063  <0,05 <0,04  0,071 0,071 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  0,17 0,17 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04  0,12 0,12 
Chryseen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  0,15 0,15 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,063 0,063  <0,05 <0,04  0,077 0,077 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,093 0,093  <0,05 <0,04  0,11 0,11 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,087 0,087  <0,05 <0,04  0,11 0,11 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,099 0,099  <0,05 <0,04  0,12 0,12 
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,86 -0,02   <0,35 -0,03   1,00 -0,01 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 5 (6)  <3 6 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 8 (6)  <5 10 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 8 (6)  <5 10 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  18 56 (6)  12 28 (6)  15 42 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,5 29,7 (6)  12 28 (6)  9,6 26,7 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 13 (6)  <6 10 (6)  <6 12 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <77 -0,02  <35 <57 -0,03  <35 <68 -0,03 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 96   95   96  

Droge stof % m/m  92,6 92,6 (6)  85,4 85,4 (6)  89,9 89,9 (6) 
Lutum %  5,5   9,1   3,5  
Organische stof (humus) %  3,2   4,3   3,6  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,0013 0,0036 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,001 0,003 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,0018 0,0050 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,0018 0,0050 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,015 -0,01   <0,011 -0,01   0,022 0 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster   M104-6 M105-1 M206-6 
Certificaatcode   2020106836 2020106836 2020106836 
Boring(en)   104 105 206 
Traject (m -mv)   2,00 - 2,50 0,00 - 0,50 2,30 - 2,80 
Humus % ds 4,50 3,40 1,30 
Lutum % ds 12,20 6,70 9,50 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  33 56 (6)  37 90 (6)  <20 <28 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,25 0,38 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt  mg/kg ds  10 17 0,01  3,8 8,8 -0,04  4,4 8,5 -0,04 
Koper  mg/kg ds  7,5 10,8 -0,19  9,8 16,8 -0,15  <5 <6 -0,23 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 
Lood  mg/kg ds  12 15 -0,07  24 34 -0,03  <10 <10 -0,08 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel  mg/kg ds  18 28 -0,11  8,6 18,0 -0,26  10 18 -0,26 
Zink  mg/kg ds  81 121 -0,03  73 136 -0,01  24 41 -0,17 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,37 0,37  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,17 0,17  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,67 0,67  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,34 0,34  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,38 0,38  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,18 0,18  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,42 0,42  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,3 0,3  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,36 0,36  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   3,20 0,04   <0,35 -0,03 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 6 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 31 (6)  16 47 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 24 (6)  11 32 (6)  6,5 32,5 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)  <6 12 (6)  <6 21 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <54 -0,03  35 103 -0,02  <35 <123 -0,01 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 95   96   98  

Droge stof % m/m  67,7 67,7 (6)  85,4 85,4 (6)  75,7 75,7 (6) 
Lutum %  12,2   6,7   9,5  
Organische stof (humus) %  4,5   3,4   1,3  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   <0,014 -0,01   <0,025 0,01 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster   M207-3 M208-9 M210-4 
Certificaatcode   2020106836 2020106836 2020106312 
Boring(en)   207 208 210 
Traject (m -mv)   1,00 - 1,50 4,00 - 4,50 1,10 - 1,60 
Humus % ds 7,90 3,30 7,50 
Lutum % ds 10,00 8,50 4,60 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 16-7-2020 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  47 91 (6)  61 130 (6)  250 731 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  0,24 0,30 -0,02  1,4 2,1 0,12  0,92 1,22 0,05 
Kobalt  mg/kg ds  12 23 0,05  8,5 17,5 0,01  11 30 0,09 
Koper  mg/kg ds  7,7 10,8 -0,19  20 33 -0,05  160 259 1,46 
Kwik  mg/kg ds  0,061 0,074 -0  0,33 0,42 0,01  0,22 0,29 0 
Lood  mg/kg ds  14 18 -0,07  52 72 0,05  330 452 0,84 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  2,3 2,3 0 
Nikkel  mg/kg ds  13 23 -0,18  17 32 -0,05  30 72 0,57 
Zink  mg/kg ds  69 105 -0,06  510 888 1,29  950 1772 2,81 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,12 0,12 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,31 0,31  5,6 5,6 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,24 0,24  1,7 1,7 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  1,1 1,1  9,6 9,6 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,99 0,99  5,3 5,3 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  1 1  4,7 4,7 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,45 0,45  2 2 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,7 0,7  4,6 4,6 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,51 0,51  3 3 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,62 0,62  3,7 3,7 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   6,00 0,12   40,0 1 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 6 (6)  <3 3 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4 (6)  33 100 (6)  8,8 11,7 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4 (6)  260 788 (6)  72 96 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 10 (6)  550 1667 (6)  140 187 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  21 27 (6)  150 455 (6)  43 57 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 5 (6)  56 170 (6)  15 20 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  36 46 -0,03  1100 3333 0,65  290 387 0,04 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 91   96   92  

Droge stof % m/m  79,4 79,4 (6)  66,8 66,8 (6)  81,3 81,3 (6) 
Lutum %  10   8,5   4,6  
Organische stof (humus) %  7,9   3,3   7,5  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,012 0,036  <0,001 <0,001 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,013 0,039  <0,001 <0,001 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,009 0,027  <0,001 <0,001 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,0095 0,0288  <0,001 <0,001 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,0034 0,0103  <0,001 <0,001 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0062 -0,01   0,15 0,13   <0,0065 -0,01 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster   M214-12 MM101 MM201 
Certificaatcode   2020106312 2020107325 2020106312 
Boring(en)   214 104, 105, 106 210, 211, 212 
Traject (m -mv)   4,60 - 5,00 0,00 - 1,80 0,00 - 1,00 
Humus % ds 8,20 5,00 2,00 
Lutum % ds 14,80 12,90 5,20 
Datum van toetsing  16-7-2020 16-7-2020 16-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  120 179 (6)  62 102 (6)  90 249 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  3 3 0,19  0,93 1,23 0,05  0,21 0,34 -0,02 
Kobalt  mg/kg ds  13 19 0,02  9 14 -0,01  <3 <5 -0,06 
Koper  mg/kg ds  45 56 0,11  19 27 -0,09  8,7 16,2 -0,16 
Kwik  mg/kg ds  0,6 0,7 0,02  0,2 0,2 0  <0,05 <0,05 -0 
Lood  mg/kg ds  130 151 0,21  92 115 0,14  52 77 0,06 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel  mg/kg ds  28 40 0,08  18 28 -0,11  8 18 -0,26 
Zink  mg/kg ds  1300 1706 2,7  330 480 0,59  71 145 0,01 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  0,098 0,098  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  1,7 1,7  0,77 0,77  5,4 5,4 
Anthraceen mg/kg ds  0,45 0,45  0,17 0,17  1,7 1,7 
Fluorantheen mg/kg ds  2,7 2,7  1,6 1,6  11 11 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3  1,1 1,1  6,1 6,1 
Chryseen mg/kg ds  1,5 1,5  1,2 1,2  5,2 5,2 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,58 0,58  0,47 0,47  2 2 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,93 0,93  0,81 0,81  3,6 3,6 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,73 0,73  0,59 0,59  2,7 2,7 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,83 0,83  0,66 0,66  3,4 3,4 
PAK 10 VROM mg/kg ds   11,00 0,25   7,40 0,15   41,0 1,03 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  12 15 (6)  <3 4 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  100 122 (6)  <5 7 (6)  6 30 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  810 988 (6)  12 24 (6)  56 280 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  1800 2195 (6)  53 106 (6)  110 550 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  480 585 (6)  19 38 (6)  43 215 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  170 207 (6)  6,9 13,8 (6)  10 50 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  3400 4146 0,82  95 190 0  230 1150 0,2 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 91   94   98  

Droge stof % m/m  60,4 60,4 (6)  77,7 77,7 (6)  94,1 94,1 (6) 
Lutum %  14,8   12,9   5,2  
Organische stof (humus) %  8,2   5   2  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  0,016 0,020  0,0016 0,0032  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  0,029 0,035  0,014 0,028  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  0,033 0,040  0,0059 0,0118  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  0,025 0,030  0,033 0,066  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  0,025 0,030  0,039 0,078  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  0,01 0,01  0,03 0,06  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   0,17 0,15   0,25 0,23   <0,025 0,01 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster   MM202 MM203 MM204 
Certificaatcode   2020106312 2020106312 2020106836 
Boring(en)   211, 212 213, 215 204, 204, 205 
Traject (m -mv)   2,20 - 5,00 2,20 - 3,10 1,80 - 3,00 
Humus % ds 6,50 2,80 2,00 
Lutum % ds 2,60 12,00 9,00 
Datum van toetsing  16-7-2020 16-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  <20 <50 (6)  41 71 (6)  21 43 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,29 0,42 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt  mg/kg ds  3,1 10,2 -0,03  8,1 13,6 -0,01  5,2 10,4 -0,03 
Koper  mg/kg ds  <5 <6 -0,23  8,3 12,5 -0,18  6,2 10,3 -0,2 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,097 0,119 -0  0,055 0,071 -0 
Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  23 30 -0,04  17 24 -0,05 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  15 24 -0,17  11 20 -0,23 
Zink  mg/kg ds  <20 <29 -0,19  63 98 -0,07  31 54 -0,15 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,092 0,092  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,064 0,064  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,44 -0,03   <0,35 -0,03 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 8 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 25 (6)  21 75 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14 22 (6)  15 54 (6)  6,1 30,5 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 6 (6)  <6 15 (6)  <6 21 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <38 -0,03  44 157 -0,01  <35 <123 -0,01 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 93   96   97  

Droge stof % m/m  68,8 68,8 (6)  69,9 69,9 (6)  74,2 74,2 (6) 
Lutum %  2,6   12   9  
Organische stof (humus) %  6,5   2,8   2  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0075 -0,01   <0,018 -0   <0,025 0,01 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster   MM205 MM206  
Certificaatcode   2020106836 2020107325  
Boring(en)   207, 208 201, 202, 203  
Traject (m -mv)   2,20 - 2,90 1,70 - 3,70  
Humus % ds 4,60 2,70  
Lutum % ds 2,00 8,10  
Datum van toetsing  17-7-2020 16-7-2020  
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index  
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <31 (6)  
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  5 11 -0,02  
Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <6 -0,23  
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,088 0,114 -0  
Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08  
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  10 19 -0,25  
Zink  mg/kg ds  <20 <31 -0,19  36 64 -0,13  
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 8 (6)  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 13 (6)  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 13 (6)  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 17 (6)  14 52 (6)  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  10 22 (6)  7,6 28,1 (6)  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)  <6 16 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53 -0,03  <35 <91 -0,02  
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 95   97   

Droge stof % m/m  76,7 76,7 (6)  70,5 70,5 (6)  
Lutum %  <2   8,1   
Organische stof (humus) %  4,6   2,7   
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   <0,018 -0  

 
  



 

 

Verklaring bij tabellen “Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet bodembescherming” 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Bijlage 4B:  Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding 

normwaarden Besluit bodemkwaliteit 
  

Rapport 
verkennend bodemonderzoek Dijkherstel rivier de Mark 
projectnummer 0459172.100 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  104-1 105-4 106-3 
Humus (% ds)  2,10 10,00 5,00 
Lutum (% ds)  22,2 14,40 9,20 
Datum van toetsing  21-7-2020 21-7-2020 21-7-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie 
Grondsoort  Klei Klei Klei 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds    
Cadmium  mg/kg ds    
Kobalt  mg/kg ds    
Koper  mg/kg ds    
Kwik  mg/kg ds    
Lood  mg/kg ds    
Molybdeen  mg/kg ds    
Nikkel  mg/kg ds    
Zink  mg/kg ds  80 94  520 673  670 1102 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds    
Fenanthreen mg/kg ds    
Anthraceen mg/kg ds    
Fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    
Chryseen mg/kg ds    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    
PAK 10 VROM mg/kg ds    
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds    
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds    
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds    
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  96   89   94  
Droge stof % m/m  83,3 83,3 (6)  67,9 67,9 (6)  79,2 79,2 (6) 
Lutum %  22,2   14,4   9,2  
Organische stof (humus) %  2,1   10   5  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds    
PCB 52 mg/kg ds    
PCB 101 mg/kg ds    
PCB 118 mg/kg ds    
PCB 138 mg/kg ds    
PCB 153 mg/kg ds    
PCB 180 mg/kg ds    
PCB (som 7) mg/kg ds    

 
 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  210-2 211-2 212-1 
Humus (% ds)  2,30 1,40 2,30 
Lutum (% ds)  25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  21-7-2020 21-7-2020 21-7-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Altijd toepasbaar Klasse wonen 

Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  matig baksteenhoudend, 

geen olie-water reactie, puin 
10% wv 5>20 

matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, puin 
6% wv 3>20 

matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, puin 
12%wv 8>20 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds    
Cadmium  mg/kg ds    
Kobalt  mg/kg ds    
Koper  mg/kg ds    
Kwik  mg/kg ds    
Lood  mg/kg ds    
Molybdeen  mg/kg ds    
Nikkel  mg/kg ds    
Zink  mg/kg ds    
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  0,22 0,22  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  14 14  0,11 0,11  0,67 0,67 
Anthraceen mg/kg ds  4,6 4,6  <0,05 <0,04  0,19 0,19 
Fluorantheen mg/kg ds  23 23  0,28 0,28  1 1 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  12 12  0,17 0,17  0,6 0,6 
Chryseen mg/kg ds  10 10  0,16 0,16  0,54 0,54 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  4,2 4,2  0,076 0,076  0,25 0,25 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  8,9 8,9  0,16 0,16  0,45 0,45 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  5,6 5,6  0,11 0,11  0,31 0,31 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  5,5 5,5  0,1 0,1  0,29 0,29 
PAK 10 VROM mg/kg ds   88,0   1,20   4,30 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds    
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds    
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds    
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  97   98   97  
Droge stof % m/m  94 94 (6)  95 95 (6)  92,4 92,4 (6) 
Lutum %    
Organische stof (humus) %  2,3   1,4   2,3  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds    
PCB 52 mg/kg ds    
PCB 101 mg/kg ds    
PCB 118 mg/kg ds    
PCB 138 mg/kg ds    
PCB 153 mg/kg ds    
PCB 180 mg/kg ds    
PCB (som 7) mg/kg ds    

 
 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  M101-2 M101-6 M102-1 
Humus (% ds)  3,20 4,30 3,60 
Lutum (% ds)  5,50 9,10 3,50 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 17-7-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sterk glashoudend, zwak 

baksteenhoudend, sterk 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, puin 40% wv 10>20 

resten puin, geen olie-water 
reactie 

sterk glashoudend, sterk 
slakhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-
water reactie, Sloophamer 
puin 43% wv 13>20 

Grondsoort  Zand Klei Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  1200 3235 (6,38)  370 760 (6)  980 3198 (6,38) 
Cadmium  mg/kg ds  12 19  6,4 9,1  19 30 
Kobalt  mg/kg ds  8 20  7,2 14,2  13 39 
Koper  mg/kg ds  1300 2315  400 625  150 280 
Kwik  mg/kg ds  0,16 0,22  0,081 0,103  0,17 0,24 
Lood  mg/kg ds  660 956  690 925  900 1340 
Molybdeen  mg/kg ds  5,7 5,7  7,6 7,6  21 21 
Nikkel  mg/kg ds  140 316  35 64  190 493 
Zink  mg/kg ds  1500 2945  820 1371  1200 2549 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  0,063 0,063  <0,05 <0,04  0,071 0,071 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  0,17 0,17 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04  0,12 0,12 
Chryseen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  0,15 0,15 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,063 0,063  <0,05 <0,04  0,077 0,077 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,093 0,093  <0,05 <0,04  0,11 0,11 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,087 0,087  <0,05 <0,04  0,11 0,11 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,099 0,099  <0,05 <0,04  0,12 0,12 
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,86   <0,35   1,00 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 5 (6)  <3 6 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 8 (6)  <5 10 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 8 (6)  <5 10 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  18 56 (6)  12 28 (6)  15 42 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,5 29,7 (6)  12 28 (6)  9,6 26,7 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 13 (6)  <6 10 (6)  <6 12 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <77  <35 <57  <35 <68 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  96   95   96  
Droge stof % m/m  92,6 92,6 (6)  85,4 85,4 (6)  89,9 89,9 (6) 
Lutum %  5,5   9,1   3,5  
Organische stof (humus) %  3,2   4,3   3,6  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,0013 0,0036 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,001 0,003 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,0018 0,0050 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  0,0018 0,0050 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,015   <0,011   0,022 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  M104-6 M105-1 M206-6 
Humus (% ds)  4,50 3,40 1,30 
Lutum (% ds)  12,20 6,70 9,50 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 17-7-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse wonen Altijd toepasbaar 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  zwak slibhoudend, geen olie-

water reactie 
zwak baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, puin 
2%>20 

geen olie-water reactie 

Grondsoort  Klei Zand Klei 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  33 56 (6)  37 90 (6)  <20 <28 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  0,25 0,38  <0,2 <0,2 
Kobalt  mg/kg ds  10 17  3,8 8,8  4,4 8,5 
Koper  mg/kg ds  7,5 10,8  9,8 16,8  <5 <6 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,05  <0,05 <0,04 
Lood  mg/kg ds  12 15  24 34  <10 <10 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel  mg/kg ds  18 28  8,6 18,0  10 18 
Zink  mg/kg ds  81 121  73 136  24 41 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,37 0,37  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,17 0,17  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,67 0,67  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,34 0,34  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,38 0,38  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,18 0,18  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,42 0,42  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,3 0,3  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,36 0,36  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   3,20   <0,35 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 6 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 31 (6)  16 47 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 24 (6)  11 32 (6)  6,5 32,5 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)  <6 12 (6)  <6 21 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <54  35 103  <35 <123 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  95   96   98  
Droge stof % m/m  67,7 67,7 (6)  85,4 85,4 (6)  75,7 75,7 (6) 
Lutum %  12,2   6,7   9,5  
Organische stof (humus) %  4,5   3,4   1,3  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011   <0,014   <0,025 

 
 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  M207-3 M208-9 M210-4 
Humus (% ds)  7,90 3,30 7,50 
Lutum (% ds)  10,00 8,50 4,60 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 16-7-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sterk houthoudend, geen 

olie-water reactie 
sterk slibhoudend, geen olie-
water reactie 

matig baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend, matig 
sintelhoudend, matig 
slakhoudend, puin 40% wv 
15>20 

Grondsoort  Klei Klei Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  47 91 (6)  61 130 (6)  250 731 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  0,24 0,30  1,4 2,1  0,92 1,22 
Kobalt  mg/kg ds  12 23  8,5 17,5  11 30 
Koper  mg/kg ds  7,7 10,8  20 33  160 259 
Kwik  mg/kg ds  0,061 0,074  0,33 0,42  0,22 0,29 
Lood  mg/kg ds  14 18  52 72  330 452 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  2,3 2,3 
Nikkel  mg/kg ds  13 23  17 32  30 72 
Zink  mg/kg ds  69 105  510 888  950 1772 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,12 0,12 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,31 0,31  5,6 5,6 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,24 0,24  1,7 1,7 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  1,1 1,1  9,6 9,6 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,99 0,99  5,3 5,3 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  1 1  4,7 4,7 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,45 0,45  2 2 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,7 0,7  4,6 4,6 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,51 0,51  3 3 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,62 0,62  3,7 3,7 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   6,00   40,0 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 6 (6)  <3 3 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4 (6)  33 100 (6)  8,8 11,7 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4 (6)  260 788 (6)  72 96 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 10 (6)  550 1667 (6)  140 187 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  21 27 (6)  150 455 (6)  43 57 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 5 (6)  56 170 (6)  15 20 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  36 46  1100 3333  290 387 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  91   96   92  
Droge stof % m/m  79,4 79,4 (6)  66,8 66,8 (6)  81,3 81,3 (6) 
Lutum %  10   8,5   4,6  
Organische stof (humus) %  7,9   3,3   7,5  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,012 0,036  <0,001 <0,001 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,013 0,039  <0,001 <0,001 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,009 0,027  <0,001 <0,001 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,0095 0,0288  <0,001 <0,001 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,0034 0,0103  <0,001 <0,001 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0062   0,15   <0,0065 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  M214-12 MM101 MM201 
Humus (% ds)  8,20 5,00 2,00 
Lutum (% ds)  14,80 12,90 5,20 
Datum van toetsing  16-7-2020 16-7-2020 16-7-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Klasse industrie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  uiterst slibhoudend, geen 

olie-water reactie 
geen olie-water reactie matig baksteenhoudend, 

geen olie-water reactie 
Grondsoort  Klei Klei Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  120 179 (6)  62 102 (6)  90 249 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  3 3  0,93 1,23  0,21 0,34 
Kobalt  mg/kg ds  13 19  9 14  <3 <5 
Koper  mg/kg ds  45 56  19 27  8,7 16,2 
Kwik  mg/kg ds  0,6 0,7  0,2 0,2  <0,05 <0,05 
Lood  mg/kg ds  130 151  92 115  52 77 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel  mg/kg ds  28 40  18 28  8 18 
Zink  mg/kg ds  1300 1706  330 480  71 145 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  0,098 0,098  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  1,7 1,7  0,77 0,77  5,4 5,4 
Anthraceen mg/kg ds  0,45 0,45  0,17 0,17  1,7 1,7 
Fluorantheen mg/kg ds  2,7 2,7  1,6 1,6  11 11 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3  1,1 1,1  6,1 6,1 
Chryseen mg/kg ds  1,5 1,5  1,2 1,2  5,2 5,2 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,58 0,58  0,47 0,47  2 2 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,93 0,93  0,81 0,81  3,6 3,6 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,73 0,73  0,59 0,59  2,7 2,7 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,83 0,83  0,66 0,66  3,4 3,4 
PAK 10 VROM mg/kg ds   11,00   7,40   41,0 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  12 15 (6)  <3 4 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  100 122 (6)  <5 7 (6)  6 30 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  810 988 (6)  12 24 (6)  56 280 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  1800 2195 (6)  53 106 (6)  110 550 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  480 585 (6)  19 38 (6)  43 215 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  170 207 (6)  6,9 13,8 (6)  10 50 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  3400 4146  95 190  230 1150 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  91   94   98  
Droge stof % m/m  60,4 60,4 (6)  77,7 77,7 (6)  94,1 94,1 (6) 
Lutum %  14,8   12,9   5,2  
Organische stof (humus) %  8,2   5   2  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  0,016 0,020  0,0016 0,0032  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  0,029 0,035  0,014 0,028  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  0,033 0,040  0,0059 0,0118  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  0,025 0,030  0,033 0,066  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  0,025 0,030  0,039 0,078  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  0,01 0,01  0,03 0,06  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   0,17   0,25   <0,025 

 
 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  MM202 MM203 MM204 
Humus (% ds)  6,50 2,80 2,00 
Lutum (% ds)  2,60 12,00 9,00 
Datum van toetsing  16-7-2020 16-7-2020 17-7-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie zwak slibhoudend, geen olie-

water reactie 
matig slibhoudend, zwak 
slibhoudend, geen olie-water 
reactie 

Grondsoort  Zand Klei Klei 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  <20 <50 (6)  41 71 (6)  21 43 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  0,29 0,42  <0,2 <0,2 
Kobalt  mg/kg ds  3,1 10,2  8,1 13,6  5,2 10,4 
Koper  mg/kg ds  <5 <6  8,3 12,5  6,2 10,3 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,097 0,119  0,055 0,071 
Lood  mg/kg ds  <10 <10  23 30  17 24 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  15 24  11 20 
Zink  mg/kg ds  <20 <29  63 98  31 54 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,092 0,092  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,064 0,064  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   0,44   <0,35 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 8 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 25 (6)  21 75 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14 22 (6)  15 54 (6)  6,1 30,5 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 6 (6)  <6 15 (6)  <6 21 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <38  44 157  <35 <123 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  93   96   97  
Droge stof % m/m  68,8 68,8 (6)  69,9 69,9 (6)  74,2 74,2 (6) 
Lutum %  2,6   12   9  
Organische stof (humus) %  6,5   2,8   2  
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0075   <0,018   <0,025 

 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Grondmonster  MM205 MM206  
Humus (% ds)  4,60 2,70  
Lutum (% ds)  2,00 8,10  
Datum van toetsing  17-7-2020 16-7-2020  
Monster getoetst als  partij partij  
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar  
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen slib, zwak 

slibhoudend, geen olie-water 
reactie 

zwak slibhoudend, geen olie-
water reactie 

 

Grondsoort  Zand Klei  
  Meetw GSSD Meetw GSSD  
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <31 (6)  
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  5 11  
Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <6  
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,088 0,114  
Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <10  
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  10 19  
Zink  mg/kg ds  <20 <31  36 64  
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 8 (6)  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 13 (6)  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 13 (6)  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 17 (6)  14 52 (6)  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  10 22 (6)  7,6 28,1 (6)  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)  <6 16 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53  <35 <91  
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  95   97   
Droge stof % m/m  76,7 76,7 (6)  70,5 70,5 (6)  
Lutum %  <2   8,1   
Organische stof (humus) %  4,6   2,7   
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011   <0,018  

 
  



 

 

 

Verklaring bij tabellen “Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit” 

 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 

  

Rapport 
verkennend bodemonderzoek Dijkherstel rivier de Mark 
projectnummer 0459172.100 
  



 

Bijlage 4C:  Analyseresultaten grondwatermonsters met 

overschrijding normwaarden Wet bodembescherming 

 
 
  

Rapport 
verkennend bodemonderzoek Dijkherstel rivier de Mark 
projectnummer 0459172.100 
  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Watermonster  102-1-1 105-1-1 202-1-1 
Datum  16-7-2020 16-7-2020 20-7-2020 
Filterdiepte (m -mv)  4,00 - 5,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  23-7-2020 23-7-2020 23-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  µg/l  87 87 0,06  160 160 0,19  47 47 -0,01 
Cadmium  µg/l  0,42 0,42 0  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24 
Koper  µg/l  11 11 -0,07  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood  µg/l  2,7 2,7 -0,21  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 
Nikkel  µg/l  4,3 4,3 -0,18  3,1 3,1 -0,2  <3 <2 -0,22 
Zink  µg/l  120 120 0,07  27 27 -0,05  11 11 -0,07 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 
BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

     
PAK     
Naftaleen µg/l  0,055 0,055 0  0,041 0,041 0  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   0,00079(11)   0,00059(11)   <0,00020(11) 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

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

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6   <1,6  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6)  <15 11(6) 
Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Watermonster  102-1-1 105-1-1 202-1-1 
Datum  16-7-2020 16-7-2020 20-7-2020 
Filterdiepte (m -mv)  4,00 - 5,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  23-7-2020 23-7-2020 23-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

 
 
Watermonster 

 205-1-1 208-1-1 211-1-1 

Datum  20-7-2020 16-7-2020 16-7-2020 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,50 - 3,50 2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  23-7-2020 23-7-2020 23-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  µg/l  88 88 0,07  170 170 0,21  27 27 -0,04 
Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt  µg/l  2,9 2,9 -0,21  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24 
Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 
Nikkel  µg/l  5,9 5,9 -0,15  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 
Zink  µg/l  24 24 -0,06  36 36 -0,04  <10 <7 -0,08 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 
BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  0,04 0,04 0  0,03 0,03 0 
PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   0,00057(11)   0,00043(11) 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

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

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6   <1,6  



 
 

Projectcode: 0459172.100 

 
Watermonster 

 205-1-1 208-1-1 211-1-1 

Datum  20-7-2020 16-7-2020 16-7-2020 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,50 - 3,50 2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  23-7-2020 23-7-2020 23-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6)  <15 11(6) 
Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

 
 
Watermonster  214-1-1 
Datum  16-7-2020 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  23-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
  Meetw GSSD Index 
   
METALEN   
Barium  µg/l  33 33 -0,03 
Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24 
Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 
Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 
Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 
Zink  µg/l  17 17 -0,07 
   
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 
BTEX (som) µg/l  <0,9  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,03 0,03 0 
PAK 10 VROM -   0,00043(11) 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 



 
 

Projectcode: 0459172.100 

Watermonster  214-1-1 
Datum  16-7-2020 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  23-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

CKW (som) µg/l  <1,6  
   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 
Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
  



 

 
 
 

 Verklaring bij tabellen “Gemeten gehalten in grondwater met beoordeling conform de Wet bodembescherming” 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Bijlage 5 Normwaarden grond en grondwater  
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Bijlage 6:  Normwaarden grond en grondwater 
 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 
  

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen   

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8
 

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30# 

Seleen - 100# 

Tellurium - 600
#
 

Thallium - 15# 

Tin 6,5 900# 

Vanadium 80 250# 

Zilver - 15# 

2. Overige organische stoffen   

Cyanide (vrij)5 3,0 20 

Cyanide (complex)6 5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)1 0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)1 0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000# 

Aromatische oplosmiddelen1, 7 2,5* 200# 

Dihydroxybenzenen (som)
12

 - 8
#
 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)
1
 1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,1
2
 

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen
2
 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)
1
 0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)1 0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen   

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)1 2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1
 0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)
1
 0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen   

Monochloorfenolen (som)1 0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)
1
 0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)1 0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)1 0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)1 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)
1
 0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)1 0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50# 

Trichlooranilinen - 10# 

Tetrachlooranilinen - 30# 

Pentachlooranilinen 0,15* 10# 

4-chloormethylfenolen 0,60* 15
#
 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen  

Chloordaan (som)1 0,0020 4 

DDT (som)1 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1
 0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)
1
 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5 

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen 

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172 

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2
#
 

Maneb - 22
#
 

7. Overige stoffen   

Asbest
3
 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat11 0,070* 48 

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#
 

Butanol 2,0* 30# 

1,2 butylacetaat 2,0* 200# 

Ethylacetaat 2,0* 75# 

Diethyleen glycol 8,0 270# 

Ethyleen glycol 5,0 100# 

Formaldehyde 0,1* 0,1# 

Isopropanol 0,75 220# 

Methanol 3,0 30# 

Methylethylketon 2,0* 35# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100# 
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Toelichting:   

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden. 

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds. 
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon 
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)  
  

Stof Streefwaarde
7
 

 Ondiep 
(< 10 m -mv.) 

Diep 
(> 10 m -mv.) 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen    

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15# 

Seleen - 0,07 160# 

Tellurium - – 70# 

Thallium - 2* 7
#
 

Tin - 2,2* 50# 

Vanadium - 1,2* 70
#
 

Zilver - – 40# 

2. Overige organische stoffen   

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)1 0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)
1
 0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02# 

Aromatische oplosmiddelen1 - 150# 

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#
 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600# 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800# 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen5   

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)
1
 0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

   

 

Stof Streefwaarde7 Interventie- 
waarde 

 

C. Chloorfenolen5   

Monochloorfenolen (som)1 0,3 100 

Dichloorfenolen (som)1 0,2 30 

Trichloorfenolen (som)1 0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1
 0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)1 - 6 

Dichlooranilinen - 100# 

Trichlooranilinen - 10
#
 

Tetrachlooranilinen - 10# 

Pentachlooranilinen - 1# 

4-chloormethylfenolen - 350
#
 

Dioxine (som TEQ)1 - 0,000001# 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen   

Chloordaan (som)
1
 0,00002* 0,2 

DDT (som)
1
 - - 

DDE (som)1 - - 

DDD (som)1 - - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)
1
 - 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)
1
 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen   

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2# 

Maneb 0,00005 0,1# 

7. Overige stoffen   

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)1 0,5 5 

Minerale olie4 50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5# 

Butanol - 5600# 

1,2 butylacetaat - 6300# 

Ethylacetaat - 15000# 

Diethyleen glycol - 13000# 

Ethyleen glycol - 5500
#
 

Formaldehyde - 50# 

Isopropanol - 31000# 

Methanol - 24000# 

Methylethylketon - 6000# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400# 
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Toelichting:   
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 6 Toelichting op normwaarden grond en 

grondwater 
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Bijlage 7:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 
 
Toetsingskader asbest 
 
Grond 
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.  
 
De  interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s.  gewogen (de 
concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). 
 
Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met  asbest  die 
is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol ‘Milieuhygiënisch 
Saneringscriterium Bodem - protocol asbest’. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de 'Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013'.  
 
Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico en 
ecologisch risico, maar wel van humaan risico. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's 
onderscheiden: 
 
Acceptabele risico's 
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden 
in het kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om 
blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de 
locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. 
 
Onacceptabele risico's 
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende 
deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een 
beschikking. 
 
Puin  
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest 2005. 
 
In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te 
vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, 
toe te passen of te bewerken.  Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product 
geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien 
maal de concentratie amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg d.s.  Deze waarde wordt in voorliggende 
rapportage aangeduid als restconcentratienorm. 
 
Hergebruik van grond en puin 
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. In het Besluit 
is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg d.s. (de concentratie 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) als maximale 
samenstellingswaarde geldt.  
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Bijlage 7 Analysecertificaten 
 



T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 15-Jul-2020

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jul-2020

Dijkherstel markkant

0459172.100
2020107325/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dijkherstel markkant

1 2

J. Brussee 1/2

0459172.100

Analysecertificaat

15-Jul-2020/13:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020107325/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.7% (m/m) 70.5Droge stof

S 5.0% (m/m) ds 2.7Organische stof

94% (m/m) ds 97Gloeirest

S 12.9% (m/m) ds 8.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 62mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.93mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 9.0mg/kg ds 5.0Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.20mg/kg ds 0.088Kwik (Hg)

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

S 18mg/kg ds 10Nikkel (Ni)

S 92mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 330mg/kg ds 36Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

12mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

53mg/kg ds 14Minerale olie (C21-C30)

19mg/kg ds 7.6Minerale olie (C30-C35)

6.9mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 95mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S 0.0016mg/kg ds <0.0010PCB 52

S 0.014mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM101 104 (0-50) 105 (150-180) 106 (100-150)

MM206 201 (170-220) 202 (320-370) 203 (260-310) 11470879

11470878

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

10-Jul-2020



Dijkherstel markkant
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0459172.100

Analysecertificaat

15-Jul-2020/13:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020107325/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0059mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)

0.033mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.039mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.030mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.12mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.77mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.17mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 1.6mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 1.1mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 1.2mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.47mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.81mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.59mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.66mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

7.4mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM101 104 (0-50) 105 (150-180) 106 (100-150)

MM206 201 (170-220) 202 (320-370) 203 (260-310) 11470879

11470878

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

10-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020107325/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11470878 106  100  150 3549521AA3 MM101 104 (0-50) 105 (150-180) 106 (100-150)

 11470878 105  150  180 3548874AA4 MM101 104 (0-50) 105 (150-180) 106 (100-150)

 11470878 104  0  50 3549130AA1 MM101 104 (0-50) 105 (150-180) 106 (100-150)

 11470879 201  170  220 3549369AA5 MM206 201 (170-220) 202 (320-370) 203 (260-310)

 11470879 202  320  370 3549623AA8 MM206 201 (170-220) 202 (320-370) 203 (260-310)

 11470879 203  260  310 3549611AA7 MM206 201 (170-220) 202 (320-370) 203 (260-310)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020107325/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020107325/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11470878
Certificate no.: 2020107325
Sample description.: MM101 104 (0-50) 105 (150-180) 106 (100-150)
 V
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T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 15-Jul-2020

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Jul-2020

Dijkherstel markkant

0459172.100
2020106312/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dijkherstel markkant

1 2 3 4 5

J. Brussee 1/2

0459172.100

Analysecertificaat

15-Jul-2020/05:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020106312/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 81.3% (m/m) 60.4 94.1 68.8 69.9Droge stof

S 7.5% (m/m) ds 8.2 2.0 6.5 2.8Organische stof

92% (m/m) ds 91 98 93 96Gloeirest

S 4.6% (m/m) ds 14.8 5.2 2.6 12.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 250mg/kg ds 120 90 <20 41Barium (Ba)

S 0.92mg/kg ds 3.0 0.21 <0.20 0.29Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds 13 <3.0 3.1 8.1Kobalt (Co)

S 160mg/kg ds 45 8.7 <5.0 8.3Koper (Cu)

S 0.22mg/kg ds 0.60 <0.050 <0.050 0.097Kwik (Hg)

S 2.3mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 30mg/kg ds 28 8.0 <4.0 15Nikkel (Ni)

S 330mg/kg ds 130 52 <10 23Lood (Pb)

S 950mg/kg ds 1300 71 <20 63Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 12 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

8.8mg/kg ds 100 6.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

72mg/kg ds 810 56 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

140mg/kg ds 1800 110 16 21Minerale olie (C21-C30)

43mg/kg ds 480 43 14 15Minerale olie (C30-C35)

15mg/kg ds 170 10 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 290mg/kg ds 3400 230 <35 44Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

1

2

3

4

5

M210-4 210 (110-160)

M214-12 214 (460-500)

MM201 210 (50-100) 211 (50-100) 212 (0-50)

MM202 211 (450-500) 212 (220-270)

MM203 213 (270-310) 215 (220-270) 11467443

11467442

11467441

11467440

11467439
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020



Dijkherstel markkant

1 2 3 4 5

J. Brussee 2/2

0459172.100

Analysecertificaat

15-Jul-2020/05:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020106312/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.016 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.029 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.033 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.025 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.025 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.14 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.12mg/kg ds 0.098 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 5.6mg/kg ds 1.7 5.4 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 1.7mg/kg ds 0.45 1.7 <0.050 <0.050Anthraceen

S 9.6mg/kg ds 2.7 11 <0.050 0.092Fluorantheen

S 5.3mg/kg ds 1.3 6.1 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 4.7mg/kg ds 1.5 5.2 <0.050 0.064Chryseen

S 2.0mg/kg ds 0.58 2.0 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 4.6mg/kg ds 0.93 3.6 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 3.0mg/kg ds 0.73 2.7 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 3.7mg/kg ds 0.83 3.4 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

40mg/kg ds 11 41 0.35 0.44PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M210-4 210 (110-160)

M214-12 214 (460-500)

MM201 210 (50-100) 211 (50-100) 212 (0-50)

MM202 211 (450-500) 212 (220-270)

MM203 213 (270-310) 215 (220-270) 11467443

11467442

11467441

11467440

11467439
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020106312/1

Pagina 1/1

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

 11467439 210  110  160 3548888AA4 M210-4 210 (110-160)

 11467440 214  460  500 3548886AA12 M214-12 214 (460-500)

 11467441 210  50  100 3549292AA2 MM201 210 (50-100) 211 (50-100) 212 (0-50)

 11467441 211  50  100 3548936AA2 MM201 210 (50-100) 211 (50-100) 212 (0-50)

 11467441 212  0  50 3549349AA1 MM201 210 (50-100) 211 (50-100) 212 (0-50)

 11467442 211  450  500 3549248AA12 MM202 211 (450-500) 212 (220-270)

 11467442 212  220  270 3548879AA6 MM202 211 (450-500) 212 (220-270)

 11467443 215  220  270 3548935AA6 MM203 213 (270-310) 215 (220-270)

 11467443 213  270  310 3549311AA7 MM203 213 (270-310) 215 (220-270)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020106312/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020106312/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11467439
Certificate no.:2020106312
Sample description.: M210-4 210 (110-160)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11467440
Certificate no.: 2020106312
Sample description.: M214-12 214 (460-500)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11467441
Certificate no.: 2020106312
Sample description.: MM201 210 (50-100) 211 (50-100) 212 (0-50)
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11467443
Certificate no.:2020106312
Sample description.: MM203 213 (270-310) 215 (220-270)
 V

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C

10
-C

12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200

pA

0

100

200

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C

21
-C

30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 17-Jul-2020

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jul-2020

Dijkherstel markkant

0459172.100
2020106836/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dijkherstel markkant

1 2 3 4 5

J. Brussee 1/4

0459172.100

Analysecertificaat

17-Jul-2020/11:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020106836/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 92.6% (m/m) 85.4 89.9 67.7 85.4Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 4.3 3.6 4.5 3.4Organische stof

96% (m/m) ds 95 96 95 96Gloeirest

S 5.5% (m/m) ds 9.1 3.5 12.2 6.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 1200mg/kg ds 370 980 33 37Barium (Ba)

S 12mg/kg ds 6.4 19 <0.20 0.25Cadmium (Cd)

S 8.0mg/kg ds 7.2 13 10 3.8Kobalt (Co)

S 1300mg/kg ds 400 150 7.5 9.8Koper (Cu)

S 0.16mg/kg ds 0.081 0.17 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 5.7mg/kg ds 7.6 21 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 140mg/kg ds 35 190 18 8.6Nikkel (Ni)

S 660mg/kg ds 690 900 12 24Lood (Pb)

S 1500mg/kg ds 820 1200 81 73Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

18mg/kg ds 12 15 14 16Minerale olie (C21-C30)

9.5mg/kg ds 12 9.6 11 11Minerale olie (C30-C35)

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

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

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

1

2

3

4

5

M101-2 101 (20-70)

M101-6 101 (200-250)

M102-1 102 (0-50)

M104-6 104 (200-250)

M105-1 105 (0-50) 11469290

11469289

11469288

11469287

11469286

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

08-Jul-2020



Dijkherstel markkant
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0459172.100

Analysecertificaat

17-Jul-2020/11:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020106836/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0013 <0.0010 <0.0010PCB 52

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

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

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0018 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0018 <0.0010 <0.0010PCB 153

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

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0080 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.063mg/kg ds <0.050 0.071 <0.050 0.37Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.17Anthraceen

S 0.15mg/kg ds <0.050 0.17 <0.050 0.67Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds <0.050 0.12 <0.050 0.34Benzo(a)anthraceen

S 0.13mg/kg ds <0.050 0.15 <0.050 0.38Chryseen

S 0.063mg/kg ds <0.050 0.077 <0.050 0.18Benzo(k)fluorantheen

S 0.093mg/kg ds <0.050 0.11 <0.050 0.42Benzo(a)pyreen

S 0.087mg/kg ds <0.050 0.11 <0.050 0.30Benzo(ghi)peryleen

S 0.099mg/kg ds <0.050 0.12 <0.050 0.36Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.86mg/kg ds 0.35 1.0 0.35 3.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M101-2 101 (20-70)

M101-6 101 (200-250)

M102-1 102 (0-50)

M104-6 104 (200-250)

M105-1 105 (0-50) 11469290

11469289

11469288

11469287

11469286

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

08-Jul-2020



Dijkherstel markkant
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0459172.100

Analysecertificaat

17-Jul-2020/11:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020106836/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 75.7% (m/m) 79.4 66.8 74.2 76.7Droge stof

S 1.3% (m/m) ds 7.9 3.3 2.0 4.6Organische stof

98% (m/m) ds 91 96 97 95Gloeirest

S 9.5% (m/m) ds 10.0 8.5 9.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 47 61 21 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.24 1.4 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.4mg/kg ds 12 8.5 5.2 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 7.7 20 6.2 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.061 0.33 0.055 <0.050Kwik (Hg)

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

S 10mg/kg ds 13 17 11 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 52 17 <10Lood (Pb)

S 24mg/kg ds 69 510 31 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds <5.0 33 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 260 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 550 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.5mg/kg ds 21 150 6.1 10Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 56 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 36 1100 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.012 <0.0010 <0.0010PCB 101

6

7

8

9

10

M206-6 206 (230-280)

M207-3 207 (100-150)

M208-9 208 (400-450)

MM204 204 (180-220) 204 (270-300) 205 (190-240)

MM205 207 (220-270) 208 (240-290) 11469295

11469294

11469293

11469292

11469291

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020



Dijkherstel markkant
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0459172.100

Analysecertificaat

17-Jul-2020/11:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020106836/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.013 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0090 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0095 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0034 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.11 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.31 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.24 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.1 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.99 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.00 <0.050 <0.050Chryseen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.70 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.51 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.62 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 6.0 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

M206-6 206 (230-280)

M207-3 207 (100-150)

M208-9 208 (400-450)

MM204 204 (180-220) 204 (270-300) 205 (190-240)

MM205 207 (220-270) 208 (240-290) 11469295

11469294

11469293

11469292

11469291

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

09-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020106836/1

Pagina 1/1

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

 11469286 101  20  70 3549215AA2 M101-2 101 (20-70)

 11469287 101  200  250 3549083AA6 M101-6 101 (200-250)

 11469288 102  0  50 3549143AA1 M102-1 102 (0-50)

 11469289 104  200  250 3548885AA6 M104-6 104 (200-250)

 11469290 105  0  50 3548871AA1 M105-1 105 (0-50)

 11469291 206  230  280 3549070AA6 M206-6 206 (230-280)

 11469292 207  100  150 3549096AA3 M207-3 207 (100-150)

 11469293 208  400  450 3549224AA9 M208-9 208 (400-450)

 11469294 204  270  300 3549597AA7 MM204 204 (180-220) 204 (270-300) 205 (190-240)

 11469294 205  190  240 3549695AA5 MM204 204 (180-220) 204 (270-300) 205 (190-240)

 11469294 204  180  220 3549720AA5 MM204 204 (180-220) 204 (270-300) 205 (190-240)

 11469295 208  240  290 3549082AA6 MM205 207 (220-270) 208 (240-290)

 11469295 207  220  270 3549158AA6 MM205 207 (220-270) 208 (240-290)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020106836/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020106836/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11469290
Certificate no.: 2020106836
Sample description.: M105-1 105 (0-50)
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Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200

pA

0

100

200

C
10 C

10
-C

12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C

21
-C

30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11469292
Certificate no.: 2020106836
Sample description.: M207-3 207 (100-150)
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11469293
Certificate no.: 2020106836
Sample description.: M208-9 208 (400-450)
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T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 21-Jul-2020

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Dijkherstel markkant

0459172.100
2020111861/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dijkherstel markkant

1 2 3 4 5

J. Brussee 1/2

0459172.100

Analysecertificaat

21-Jul-2020/06:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jul-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Stedin/Vitens

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111861/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.3% (m/m) 67.9 79.2 94.0 95.0Droge stof

S
1)1)

2.1% (m/m) ds 10.0 5.0 2.3 1.4Organische stof

96% (m/m) ds 89 94 97 98Gloeirest

S 22.2% (m/m) ds 14.4 9.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 80mg/kg ds 520 670Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds 0.22 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 14 0.11Fenanthreen

S mg/kg ds 4.6 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 23 0.28Fluorantheen

S mg/kg ds 12 0.17Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 10 0.16Chryseen

S mg/kg ds 4.2 0.076Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 8.9 0.16Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 5.6 0.11Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 5.5 0.10Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 88 1.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

104-1 104 (0-50)

105-4 105 (150-180)

106-3 106 (100-150)

210-2 210 (50-100)

211-2 211 (50-100) 11484265

11484264

11484263

11484262

11484261

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

08-Jul-2020

08-Jul-2020

10-Jul-2020

08-Jul-2020



Dijkherstel markkant

6

J. Brussee 2/2

0459172.100

Analysecertificaat

21-Jul-2020/06:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jul-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Stedin/Vitens

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020111861/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.4% (m/m)Droge stof

S
1)

2.3% (m/m) dsOrganische stof

97% (m/m) dsGloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.67mg/kg dsFenanthreen

S 0.19mg/kg dsAnthraceen

S 1.0mg/kg dsFluorantheen

S 0.60mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.54mg/kg dsChryseen

S 0.25mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.45mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.31mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.29mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 4.3mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 212-1 212 (0-50) 11484266

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111861/1

Pagina 1/1

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

 11484261 104  0  50 3549130AA1 104-1 104 (0-50)

 11484262 105  150  180 3548874AA4 105-4 105 (150-180)

 11484263 106  100  150 3549521AA3 106-3 106 (100-150)

 11484264 210  50  100 3549292AA2 210-2 210 (50-100)

 11484265 211  50  100 3548936AA2 211-2 211 (50-100)

 11484266 212  0  50 3549349AA1 212-1 212 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020111861/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111861/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 16-Jul-2020

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jul-2020

Dijkherstel markkant

0459172.100
2020106868/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020106868/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

89.6% (m/m) 90.4Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)

13.5kg 13.2In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

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

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

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

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

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

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

<8.7mg <6.9Asbest (som)
2)2)

<0.8mg/kg ds <0.6Asbest in grond
2)2)

<0.8mg/kg ds <0.6Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.8mg/kg ds <0.6Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

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

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

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

ASBMM03 AMM3 (100-200)

ASBMM05 AMM5 (0-70) 11469391

11469390

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2020

09-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020106868/1

Pagina 1/1

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

 11469390 AMM3  100  200 1612091MG1 ASBMM03 AMM3 (100-200)

 11469391 AMM5  0  70 1612093MG1 ASBMM05 AMM5 (0-70)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020106868/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020106868/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6389739
Uw referentie : ASBMM03 AMM3 (100-200)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 16-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13460 g
Droge massa aangeleverde monster : 12060 g
Percentage droogrest : 89,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)
<0,5 mm 10337,0 87,3 7,9 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 105,6 0,9 9,8 9,28 0 0,0
1-2 mm 277,8 2,3 76,3 27,47 0 0,0
2-4 mm 231,4 2,0 231,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 301,5 2,5 301,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 582,9 4,9 582,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11836,2 100,0 1209,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

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

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

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

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

Tabel 1 van 3

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

Project code : 1060956
Uw Project omschrijving : 2020106868-0459172.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: APGE-EUPQ-IYIP-XWMI Ref.: 1060956_certificaat_v1



Monstercode : 6389740
Uw referentie : ASBMM05 AMM5 (0-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 16-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13180 g
Droge massa aangeleverde monster : 11915 g
Percentage droogrest : 90,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)
<0,5 mm 9987,8 85,4 17,8 0,18 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 133,1 1,1 30,7 23,07 0 0,0
1-2 mm 323,3 2,8 81,1 25,09 0 0,0
2-4 mm 300,4 2,6 300,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 194,2 1,7 194,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 605,3 5,2 605,3 100,00 0 0,0
>20 mm 144,6 1,2 144,6 100,00 0 0,0
Totaal 11688,7 100,0 1374,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

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

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

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

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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 1060956
Uw Project omschrijving : 2020106868-0459172.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: APGE-EUPQ-IYIP-XWMI Ref.: 1060956_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 1060956
Uw Project omschrijving : 2020106868-0459172.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APGE-EUPQ-IYIP-XWMI Ref.: 1060956_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6389739 ASBMM03 AMM3 (100-200) AMM3 1-2 1612091MG

6389740 ASBMM05 AMM5 (0-70) AMM5 0-.7 1612093MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1060956
Uw Project omschrijving : 2020106868-0459172.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APGE-EUPQ-IYIP-XWMI Ref.: 1060956_certificaat_v1



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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1060956
Uw Project omschrijving : 2020106868-0459172.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APGE-EUPQ-IYIP-XWMI Ref.: 1060956_certificaat_v1



T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 22-Jul-2020

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jul-2020

Dijkherstel markkant

0459172.100
2020111344/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dijkherstel markkant

1 2 3 4 5

J. Brussee 1/2

0459172.100

Analysecertificaat

22-Jul-2020/17:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111344/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 87µg/L 160 170 27 33Barium (Ba)

S 0.42µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 11µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 4.3µg/L 3.1 <3.0 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S 2.7µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 120µg/L 27 36 <10 17Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S 0.055µg/L 0.041 0.040 0.030 0.030Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

102-1-1 102 (400-500)

105-1-1 105 (200-300)

208-1-1 208 (250-350)

211-1-1 211 (250-350)

214-1-1 214 (250-350) 11482607

11482606

11482605

11482604

11482603

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jul-2020

16-Jul-2020

16-Jul-2020

16-Jul-2020

16-Jul-2020



Dijkherstel markkant

1 2 3 4 5

J. Brussee 2/2

0459172.100

Analysecertificaat

22-Jul-2020/17:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jul-2020

Projectcode 5080 - Antea - Project raamcontract Tilburg

Monstermatrix Water (AS3000)

2020111344/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

4

5

102-1-1 102 (400-500)

105-1-1 105 (200-300)

208-1-1 208 (250-350)

211-1-1 211 (250-350)

214-1-1 214 (250-350) 11482607

11482606

11482605

11482604

11482603

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jul-2020

16-Jul-2020

16-Jul-2020

16-Jul-2020

16-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020111344/1

Pagina 1/1

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

 11482603 102  400  500 06920218641 102-1-1 102 (400-500)

 11482603 102  400  500 08009225132 102-1-1 102 (400-500)

 11482604 105  200  300 06920218481 105-1-1 105 (200-300)

 11482604 105  200  300 08009225722 105-1-1 105 (200-300)

 11482605 208  250  350 06920218241 208-1-1 208 (250-350)

 11482605 208  250  350 08009225372 208-1-1 208 (250-350)

 11482606 211  250  350 06920218391 211-1-1 211 (250-350)

 11482606 211  250  350 08009225842 211-1-1 211 (250-350)

 11482607 214  250  350 08009226522 214-1-1 214 (250-350)

 11482607 214  250  350 06920218581 214-1-1 214 (250-350)
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020111344/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020111344/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Sander Van Weert
Postbus 959
6221 SE  MAASTRICHT

Datum: 23-Jul-2020

NETHERLANDS

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Jul-2020

Dijkherstel markkant

0459172.100
2020112439/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dijkherstel markkant

1 2

J. Brussee 1/2

0459172.100

Analysecertificaat

23-Jul-2020/07:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jul-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Stedin/Vitens

Monstermatrix Water (AS3000)

2020112439/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 47µg/L 88Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 2.9Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 5.9Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 11µg/L 24Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

202-1-1 202 (200-300)

205-1-1 205 (200-300) 11486144

11486143

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jul-2020

20-Jul-2020



Dijkherstel markkant

1 2

J. Brussee 2/2

0459172.100

Analysecertificaat

23-Jul-2020/07:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jul-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Stedin/Vitens

Monstermatrix Water (AS3000)

2020112439/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

202-1-1 202 (200-300)

205-1-1 205 (200-300) 11486144

11486143

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jul-2020

20-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020112439/1

Pagina 1/1

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

 11486143 202  200  300 06920218231 202-1-1 202 (200-300)

 11486143 202  200  300 08009225302 202-1-1 202 (200-300)

 11486144 205  200  300 06920218311 205-1-1 205 (200-300)

 11486144 205  200  300 08009225882 205-1-1 205 (200-300)
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020112439/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020112439/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 8 Verantwoording uitvoering onderzoek BRL 

SIKB 2000 
  



qlL) 
anteagroup 

Colofon 

Verantwoording 

Project: 	 Conditionerende onderzoeken Dijkherstel Markkant 

Projectnummer: 	0459172-100 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens certificatiesschema BRL SIKB 2000. De uitvoerende organisatie is hiervoor gecertifceerd 

volgens het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek. 

Bij het onderzoek zijn 

Plaatsen van handboringen 

Nemen van grondwatermonsters 

de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker): 

en peilbuizen (protocol 2001) 

(protocol 2002) 

onderzoek waterbodems (protocol 2003) 

en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) 

• Milieuhygiënisch 

Maaiveldinspectie 

Verklaring functiescheiding 

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het 

vermelde protocol 

Protocol Datum/Periode Naam veldwerker* Naam veldwerkbureau* * Handtekening 

/b /(  ,_. Bureau: 

Zert.nr.*: 
 t/13 	7 	/ 

Lf j 

 

Bureau: - 
Zert.***: 4tf!Z) 

2o2- 
16_o7-Zo2c 

2o.7-2.. 3  lre 
'Bureau: 	&L 

ert.nr.***: 

Bureau: 

Cert.nr.***: 

Bureau: 

Cert . n r. * * 

Bureau: 

Cert.nr.***: 

Bureau: 

Ce rt. n r. * * 

Bureau: 

Cert.nr.***: 

Bureau: 

Cert.nr.***:  

Bureau: 

* Naam invullen van de eerstverantwoordeliike veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd. 

" Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus 

versie 10.2 
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Bijlage 9 Toelichting toetsingskader 

Besluit bodemkwaliteit 

  



Rapport 
verkennend bodemonderzoek Dijkherstel rivier de Mark 
projectnummer 0459172.100 
  

 

Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 

 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem.  
 
Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie 
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn 
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij 
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 

• Achtergrondwaarden (AW2000) 
 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens 

aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden 
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

• Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage B van de Regeling. 

• Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit 

van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor 
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen 
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

• Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor 

de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

• Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de 

bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
 Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te 

voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem 
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B 
van de Regeling. 

• Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en 

het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden 
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, 
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling.  
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De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te 
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

• AW2000  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel 

schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt 
verstaan.  

• Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  

• Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de 
Regeling). 

• Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort. 

 
Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het 
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de 
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 
 
Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Meldpunt Bodemkwaliteit, 
behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond. 
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Bijlage 10 Foto’s onderzoekslocatie en 

veldwerk  
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 
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1 Inleiding 

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert het rioolwater, 
regelt de water aan- en -afvoer en beschermt de natuur. Eén van de taken van het waterschap is 
het beheer van de dijken (waterkeringen) langs de grote en kleine rivieren (Waterschap 
Brabantse Delta, 2015). 
 
In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta liggen langs de Mark, Dintel, Vliet, Mark-
Vlietkanaal, Leurse Haven, Laakse Vaart, Oude Maasje en Roode Vaart dijken met de status 
‘regionale waterkering’. Deze dijken beschermen het achterland tegen overstromingen en dienen 
te voldoen aan de veiligheidsnorm. De veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen staan 
in de Verordening water Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2019). De waterkeringen 
worden periodiek getoetst aan die norm. In 2013 zijn de regionale waterkeringen van waterschap 
Brabantse Delta voor de eerste keer getoetst aan de actuele norm T100, wat betekent dat de 
keringen een waterstand bij een afvoergebeurtenis die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt 
moeten kunnen keren. Een deel van de regionale keringen voldoet niet aan de actuele norm. 
 

 

 
Figuur 1.1: Overzicht scope met onderin links de Steiledijk en onderin rechts het Doornedijkje te 
Steenbergen 
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1.1 Doel 

Om de waterveiligheid in het gebied te kunnen blijven garanderen is het waterschap gestart met 
het project Verbetering Regionale Keringen. Doel van dit project is het beschermen van West-
Brabant tegen overstroming vanuit de regionale rivieren. Daartoe behoort ook het risico op 
overstroming vanuit het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem bij de hogere waterstanden die op 
kunnen treden als het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet als waterberging. Het waterschap 
realiseert met diverse maatregelen waterkeringen, die voor een periode van 50 jaar voldoen aan 
de veiligheidsnorm zoals verwoord in de actuele provinciale verordening Water van provincie 
Noord-Brabant. Daar waar waterkerende constructies worden toegepast geldt een levensduur 
van 100 jaar. Dit project en daarmee de voorliggende nota richt zich specifiek op de niet 
goedgekeurde regionale keringen langs het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem. De toetsing van de 
regionale keringen heeft per dijkvak plaatsgevonden. Het project richt zich op de niet 
goedgekeurde dijkvakken van de getoetste regionale keringen.  
 
De rapportage cultuurhistorie en landschap biedt inzicht in de in het plangebied aanwezige 
waarden, de effecten van de planvoornemens op deze waarden en hoe die eventuele effecten 
gecompenseerd of gemitigeerd kunnen worden. In een eerdere fase heeft Arcadis op 
vergelijkbare wijze onderzoek gedaan naar een gedeelte van de onderzoekslocaties. De in die 
rapportage opgenomen waarden komen overeen met de hier geleverde inzichten. 
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2 Opzet en methodologie 

2.1 Opzet 

Het conditioneringsonderzoek is opgedeeld in de vijf gemeenten waar keringen versterkt 
worden, te weten Steenbergen, Breda, Drimmelen, Etten-Leur en Moerdijk. Per gemeente is een 
vaste systematiek gehanteerd, waarbij de volgende hoofdstukken de leidraad voor de 
beoordeling zijn: 
 

• Inleiding 
o Locatie van de keringen binnen het deelgebied, eventueel opgeknipt in 

deeltracés. 

• Beknopte historische ontwikkeling 
o Korte relevante geschiedkundige beschrijving van de ontwikkeling van het 

plangebied. 

• Historische kwaliteiten plangebied 
o Beschrijving van de historische waarden in (de nabijheid van) het plangebied. 

• Effecten 
o Toetsing van voorlopige ontwerpen aan cultuurhistorische waarden. 

• Juridische belemmeringen en input voor ontwerp 
o Vergunningenscan en input voor landschapsplan vanuit cultuurhistorie. 

2.2 Cultuurhistorisch en landschappelijk onderzoek 

Het doel van het cultuurhistorisch onderzoek is drieledig: 
- Inzichtelijk maken welke erfgoedwaarden aanwezig zijn op en in de nabijheid van de 

dijktracés; 
- Beoordelen hoe deze waarden “geraakt” worden door het planvoornemen; 
- Aanbevelingen doen over de wijze waarop erfgoedwaarden het best geïntegreerd 

kunnen worden in het planvoornemen. 
 
Het rapport begint met een (korte) beschrijving van relevante wet en regelgeving (rijksbeleid, 
provinciaal beleid en gemeentelijk beleid) en een beschrijving van de onderzoekscriteria en –
methodiek. Vervolgens wordt de huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
beschreven. Dit gebeurt kwalitatief beschrijvend op basis van vrij beschikbare informatie. 
Belangrijkste informatiebron hierbij is de provinciale cultuurhistorische waardenkaart (CHW). 
 
“Cultuurhistorie” kan verschillende dingen betekenen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
[RCE] onderscheidt drie categorieën: 

1. In de bodem (op land en onder water) bewaarde sporen en resten van menselijke 
bewoning vanaf het eerste begin van de menselijke bewoning; 

2. Historische gebouwen, erven, tuinen, parken en stedenbouwkundige structuren;  
3. Landschappelijke elementen, gebieden en ruimtelijke patronen waarin de historische 

wisselwerking tussen mens en maatschappij enerzijds en de fysieke omgeving anderzijds 
tot uitdrukking komt: het historische landschap  

 



Cultuurhistorie en landschap 
Verbeteren Regionale Keringen Mark, Dintel, Vliet 
projectnummer 0459172.100 
28 mei 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 
 

Blad 4 van 58 

 

Deze opsomming is nadrukkelijk geen lijst van elkaar uitsluitende uitingen van cultuurhistorie. In 
cultuurhistorisch onderzoek is het belangrijk om deze cultuurhistorische verschijnselen zoveel 
mogelijk in samenhang te zien: een integrale benadering is gepast. De waarde van het 
cultuurlandschap wordt echter tekortgedaan als het slechts aan bovenstaande objectieve 
omschrijvingen getoetst wordt. Ook het perspectief van eigenaren, gebruikers, belanghebbenden 
en -stellenden is van belang. Dit betekent dat waarden als de gebruikswaarde, marktwaarde, 
belevingswaarde of levensbeschouwelijke waarde van belang is.  
 
De focus van studie ligt niettemin op de twee genoemde categorieën van cultuurhistorie. 
Archeologische waarden worden, door het hiervoor bestaande separate kwaliteitseisen in een 
afzonderlijke rapportage beschouwd. Er is echter wel sprake van onderlinge samenhang. Vaak 
vult de “bovengrondse cultuurhistorie” de informatie uit het bodemarchief aan (en andersom).  
 
Landschappen als erfgoed 
Een organisch gegroeid landschap is een landschap dat in de loop der tijd gevormd is door een 
combinatie van natuurlijke mogelijkheden en menselijke activiteiten en een landschap dat per 
definitie veranderlijk is. In een continue landschap veranderen op regelmatige basis tal van 
zaken. Discussies over behoud van cultuurhistorie in continue landschappen worden dikwijls 
overschaduwd door andere belangen: “discussies gaan minder over behoud dan over het 
begeleiden van verandering of, zoals de steeds populairdere Engelse term luidt: ‘management of 
change.’”.  
 
Het “begeleiden van verandering” van historische landschappen kan concreet wijzen op een 
drietal mogelijkheden: 

- De waarde van historisch landschappelijke patronen versterken (of in ere herstellen); 
- Historische beheersvormen in ere herstellen; 
- Het gebruik van elementen om te verwijzen naar historisch relevante momenten. 

 
Op basis van voorliggende cultuurhistorische analyse is een poging gedaan om aanbevelingen 
voor het ontwerp mee te geven vanuit erfgoedperspectief. 
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3 Beleidskader 

Waar eerder nationaal landschapsbeleid bestond (Nationale Landschappen) is dit nu op 
provinciaal niveau verankerd in structuurvisies of omgevingsvisies. Uitzondering zijn de Unesco 
werelderfgoed gebieden zoals de Stelling van Amsterdam of de Beemster. Deze zijn beschermd 
via de Barro. Daarnaast neemt wetgeving als Natura 2000 en de NNN de wettelijke bescherming 
voor grote delen van de voormalige Nationale Landschappen over. 

 
Voor cultuurhistorie is bescherming van historisch (steden)bouwkundige waarden (bouwkundige 
monumenten) en stads- en dorpsgezichten geregeld in de Erfgoedwet. Historisch geografische 
waarden worden niet beschermd middels wetten of verdragen. Wel zijn deze waarden veelal 
opgenomen in provinciale cultuurhistorische waardenkaarten. 

3.1 Rijksbeleid 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat ruimtelijke ordening een afweging is van 
verschillende belangen. Een van de belangen is het cultureel erfgoed. In het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) is daarom de verplichting opgenomen om in de ruimtelijke ordening ‘rekening te 
houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 
monumenten’.  

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de 
afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal over aan provincies. 
Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes in het landschap- en natuurdomein fors 
ingeperkt. Daarnaast worden (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking 
overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Afspraken over 
percentages voor binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor 
herstructurering laat het Rijk los. 
In de Structuurvisie zijn 13 nationale belangen benoemd; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en 
wil het resultaten boeken. Nationaal Belang 10 is ruimte voor behoud en versterking van 
(inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. 

3.1.2 Erfgoedwet 

De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in de Erfgoedwet. 
Het is het belangrijkste sectorale instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed. In de 
Erfgoedwet is geregeld hoe monumenten aangewezen kunnen worden als beschermd 
monument. De wet heeft betrekking op gebouwen en objecten, stads- en dorpsgezichten, 
archeologische waarden en op het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 
Monumenten moeten van belang zijn door hun schoonheid, de wetenschappelijke en/of hun 
cultuurhistorische betekenis. Een monument kan worden aangewezen als rijksmonument 
wanneer het aan bovenstaande voldoet en als het een nationale, unieke waarde heeft. Ook geeft 
de Erfgoedwet voorschriften voor het wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen van een 
beschermd monument. Die voorschriften houden in dat er niets aan het monument mag worden 
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veranderd zonder voorafgaande vergunning. Deze vergunning moet voorafgaand aan de ingreep 
bij bevoegd gezag (in dezelfde procedure als het Projectplan Waterweg) aangevraagd worden.  

3.2 Provinciaal beleid 

In de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (2020), zijn regels opgenomen waarvan de 
provincie het belangrijk vindt dat die door iedere gemeente worden toegepast bij ruimtelijke 
besluiten. De provincie ziet het Brabantse erfgoed als belangrijk onderdeel van haar identiteit en 
wil het een plaats geven in de verdere ontwikkeling van Brabant.  
 
De provincie heeft verschillende cultuurhistorische waarden geïnventariseerd en vastgelegd in de 
cultuurhistorische waardenkaart (CHW). De informatie hierin is grondslag voor bescherming van 
cultuurhistorische waarden. De provincie maakt daarbij onderscheid in vijf categorieën: 
 

- Regio’s  
- Cultuurhistorische landschappen 
- Cultuurhistorisch waardevolle gebieden 
- Complexen van cultuurhistorisch belang 
- Overige cultuurhistorische informatie 

 
De Interim Omgevingsverordening van de Provincie Noord-Brabant voorziet in een 
beschermingsregime voor cultuurhistorische vlakken en complexen van cultuurhistorisch belang. 
Binnen die gebieden dient het bestemmingsplan te voorzien in een beschermende regeling zoals 
een vergunningenstelsel of verbodsbepalingen. 
 
De overige categorieën (regio’s, landschappen en overige cultuurhistorische informatie) zijn van 
belang voor nader begrip van het functioneren van een gebied en leveren idealiter inspiratie voor 
de ontwikkeling van het landschap. Aan deze waarden is geen beschermingsregime gekoppeld. 
 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Gemeenten zijn bevoegd monumenten en waardevolle stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. 
De juridische bases daarvoor zijn de lokale erfgoedverordeningen. Het beschermingsregime is 
gelijkaardig aan het Rijksregime. Ontwikkelingen die niet in het monumentenbelang zijn, zijn 
zonder omgevingsvergunning verboden.  
 
Verder bestaat voor de gemeente de mogelijkheid om historisch landschappelijke waarden te 
verankeren in het bestemmingsplan. Dat is mogelijk daar waar de provincie dat middels haar 
verordening eist, of daar waar de gemeente dat zelf van belang acht. Meestal is deze 
bescherming middels een dubbelbestemming verankerd in het bestemmingsplan. 
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4 Steenbergen 

4.1 Inleiding 

In Steenbergen wordt één locatie onderzocht voor versterking. Dit is de dijk aan de noordzijde 
van de Westlandse Watergang, die parallel loopt aan de weg Doornedijkje te Steenbergen. Het 
gebied heeft een afmeting van circa 50 x 450 meter (zie afbeelding 3.1).  
 

 
Figuur 4.1: uitsnede van een recente luchtfoto met in rood het plangebied (bron: Google Maps). 

 
Toekomstige ingrepen zullen bestaan uit ontgraving en ophoging ten behoeve van de versterking 
van het bestaande dijklichaam. Hierbij zal de dijkvoet verlegd moet worden, nieuwe sloten 
gegraven moeten worden en andere kleinschalige graafwerkzaamheden. 

4.2 Beknopte historische ontwikkeling 

Steenbergen is vermoedelijk ontstaan in de 13e eeuw en was in die tijd een dorp dat omgeven 
was door platteland en dat zich gedurende de 14e eeuw ontwikkelde als stad. Het grondgebied 
van Steenbergen strekte zich uit vanaf Wouw en Halsteren naar het noorden met als kern 
Oudland. Gedurende de late middeleeuwen en nieuwe tijd vergrootte dit gebied door vele 
inpolderingen. Op de kadastrale minuut uit 1811-1832 is te zien dat het plangebied binnen de 
polder “Den Aanwas” lag. De weg Doorne Dijkje was reeds in 1744 aanwezig. Voor het Doorne 
Dijkje lag de Westlandse Watergang, met in het noorden de polder “Den Aanwas”. De 
topografische kaart van 1870 maakt duidelijk dat in het oostelijke deel van plangebied 
bebouwing ontstond. Op basis van het kaartmateriaal is niet duidelijk vast te stellen wanneer het 
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dijklichaam ten noorden van de Westlandse Watergang is aangelegd. Een duidelijk dijklichaam is 
in ieder geval te zien op de topografische kaart uit 1970. 

4.3 Historische kwaliteiten plangebied 

Historische geografie 
Het plangebied is gelegen op de overgang van zeekleipolders en uitlopers van de zandgronden. 
Steenbergen is op zo’n uitloper gelegen. Het historische gebruik van het gebied hangt nauw 
samen met deze landschappelijke situatie. De geschiedenis van het gebied is er een van een 
voortdurende strijd tegen het water. 
 
De zeekleipolders zijn door hun goede waterhuishouding en vruchtbare grond geschikt voor 
akkerbouw. Ondanks dat het gebied in de moderne tijd sterk geïndustrialiseerd is geraakt, is ter 
plaatse van het plangebied en voornamelijk ten westen van het plangebied nog sprake van 
openheid die kenmerkend is voor de zeekleipolders. De vormgeving en inrichting van het 
landelijk gebied heeft op hoofdlijnen weinig veranderingen ondergaan. Wel heeft de 
ruilverkaveling van Westland in de periode 1955-1967 tot een schaalvergroting van de percelen 
geleid en heeft de oprukkende bebouwing van Steenbergen geleid tot een gebied waar de 
bebouwing prominent aanwezig is. 
 

 
Figuur 4.2: Zicht vanuit Doornedijkje op te versterken dijklichaam 

 
Historisch (steden)bouwkundige waarden 
Er zijn in (de nabijheid van) het plangebied geen rijks of gemeentelijk beschermde monumenten 
of beschermde stads- en dorpsgezichten gelegen. Er is ook geen historische waardevolle 
bebouwing gelegen. Wel heeft het Doornedijkje, als lijnvormige structuur die al sinds de 18e 
eeuw tamelijk onveranderd in het landschap aanwezig is, een hoge cultuurhistorische waarde. 
Ook de gebruikswaarde van de weg, waar al sinds ten minste 1930 “vele huisgezinnen die een 
talrijk kroost hebben” (Bron: Dagblad van Noord-Brabant, 21-08-1930) wonen, is relatief 
ongewijzigd. De waarde van het Doornedijkje wordt bevestigd door de aanwijzing op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant. 
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Figuur 4.3: Lijnvormige Doornedijkje met hoge historische waarde. Bron: Cultuurhistorische 
Waardenkaart Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd september 2020. 

 

 
Figuur 4.4: Fragment uit de kaart van Le Fèvre en Du Tour (1744), waarop het verloop van het Doornedijke 
al herkenbaar in het landschap aanwezig is. Plangebied indicatief in rood aangegeven 

4.4 Effecten 

De dijk aan de Westlandse Watergang wordt verplaatst. Dit betekent dat het geelgekleurde 
dijklichaam in onderstaande figuur verwijderd wordt, de Westlandse Watergang verbreed wordt 
en een nieuwe dijk ten noorden van de huidige dijk aangebracht wordt. 
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Figuur 4.5: dwarsdoorsnede dijkversterking Westlandse Watergang, in december 2019 vastgestelde VKA 

 
In de huidige situatie is reeds een dijklichaam met vergelijkbare hoogte aanwezig. De 
landbouwgronden ten noorden van het huidige dijklichaam zijn weliswaar een voorbeeld van 
kleipolderontginningen, maar hebben geen bijzondere cultuurhistorische waarde en zijn 
bovendien geen lichtend voorbeeld van een dergelijk landschap. De daarbij horende openheid en 
percelering zijn matig bewaard gebleven. 
 
Het voornemen heeft geen effecten op het Doornedijkje, dat een hoge cultuurhistorische waarde 
heeft. De dijkversterking houdt de historische herkenbaarheid van het oorspronkelijk beloop van 
deze weg (namelijk recht) intact. 

4.4.1 Juridische belemmeringen en aanbevelingen voor ontwerp 

Er zijn vanuit de aspecten historische geografie geen juridische belemmeringen die het 
voornemen op voorhand in de weg staan. Het huidige landschap biedt vanuit de historie weinig 
aanknopingspunten voor ontwerp. Immers, hoewel de nieuwe dijk fysiek gezien geen weergave is 
van de historische essentie van het gebied (akkerbouw op polderlandschappen), is de strijd met 
het water en daarbij horende representaties (waaronder dijken) uiteraard wel nadrukkelijk 
onderdeel van de waterhuishoudkundige geschiedenis van het gebied. De verbetering van de dijk 
op deze locatie vormt daardoor geen bezwaar voor de historische herkenbaarheid van het 
gebied.  
 
Landschappelijk ontwerpvoorstel 
In het VKA is sprake van het verleggen van de dijk, parallel aan het huidige tracé. Ter hoogte van 
het bosje en de bouwmarkt vraagt dit om maatwerk vanwege de beperkte ruimte. Het bosje 
heeft een lage waarde voor landschap en cultuurhistorie. Er is geen aantoonbare relatie met 
historische (kavel)structuren in het landschap, het Doornedijkje of de voormalige loop van de 
Ligne ten zuiden van het Doornedijkje. Ook is maatwerk vereist ter hoogte van de aansluiting van 
het nieuwe tracé op het bestaande gemaal. Het VKA heeft geen effecten op de loop en hoogte 
van de Doornedijkje zelf. 
 
Vanuit landschap wordt de onderstaande belijning voor het dijktracé ten noorden van de 
Westlandse Wetering voorgesteld. Uiteraard dient e.e.a. technisch nog doorgerekend en -
getekend te worden. 
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Figuur 4.6: voorstel belijning dijktracé 

 
Dit ontwerpvoorstel heeft de volgende karakteristieken 

1. Een haakse aansluiting op het gemaal met het grondlichaam van de nieuwe dijk. Daarna 
knikt de dijk onder een hoek van ongeveer 45 graden en volgt de perceelsgrens.  

2. Ter hoogte van de bomenrij heeft de dijk dezelfde hoek als bij het gemaal. Zo sluit de 
dijkloop en de bomenrij mooi op elkaar aan.   

3. Vanwege beperkte ruimte bos en bouwmarkt eventueel toe te passen damwanden aan 
binnenzijde van nieuwe dijk.  

4. Aan de kopse kant van de Westlandse Wetering lijkt voldoende ruimte aanwezig om met 
een grondlichaam aan te sluiten op de keermuur langs de Doornedijkje. De kruin moet 
breed genoeg zijn om ook als onderhoudspad dienst te doen.  
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5 Breda – Haagsche Beemden 

5.1 Inleiding 

In de gemeente Breda worden twee locaties onderzocht voor versterking. De eerste is gelegen in 
de Haagsche Beemden. In onderstaande figuur is de locatie in rood omcirkeld. 

5.2 Beknopte historische ontwikkeling 

Het plangebied is gelegen in het Kempisch dekzandgebied. Voor een groot gedeelte is de 
ontwikkeling van het plangebied bepaald door de nabijheid van de stad Breda. Breda ontstond op 
een strategische plek waar de Weerijs en de Mark bijeenkomen. De Mark was toen een 
belangrijke scheepvaartverbinding. De Mark had een open verbinding met de zee en de invloed 
van eb en vloed was tot in Breda merkbaar. Al in de middeleeuwen werden dijken langs de Mark 
gelegd. In die tijd heeft ook de ontginning en de inrichting ten behoeve van landbouw 
plaatsgevonden. Op de hogere delen werden akkercomplexen en individuele kampontginningen 
aangelegd. Direct langs de Mark (het plangebied) werden de broekbossen gekapt en omgezet in 
weide- en hooilandschap. Het beeld in 1744 (opgetekend door Le Fèvre en Du Tour, figuur 4.2) 
toont de historische essentie van het gebied als onderdeel van de Zuiderwaterlinie en de strijd 
met het water. De Mark kende ter plaatse van het plangebied nog een meander die later is 
komen te vervallen. De nu nog aanwezige secundaire kering slingerde met de sterk meanderende 
Mark mee en heeft dus een geschiedenis die terugloopt tot minstens 1744. 
 
 
 
 
 

Figuur 5.1: locatie dijkversterking gemeente Breda 
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Figuur 5.2: Uitsnede uit kaart Le Fèvre en Du Tour, 1744. In rood indicatief het plangebied. 

 
Rond 1850 is de bocht tegenover de Spinolaschans 

afgesneden, waardoor de Mark zelf min of meer recht 

liep, terwijl de dijk naar het nog oudere slingerende 

karakter van de Mark verwees. Van groot belang voor 

het plangebied is de aanleg van het Markkanaal (of 

Wilhelminakanaal) geweest. Uit het bericht hiernaast 

blijkt dat de Mark ten behoeve van de aanleg van dit 

kanaal tot even boven de Spinolaschans gekanaliseerd 

zou worden. Het gebied was vroeger geheel in gebruik 

als grasland. In de buurt van het plangebied bevinden 

zich enkele houtsingels en bomenrijen. 

 

 

 

 

  Figuur 5.3: archiefbeeld tot voornemen 
kanalisatie Mark. Venloosch weekblad, 19-
07-1890 
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Figuur 5.4: Plangebied omstreeks 1900 (Bron: topotijdreis.nl) 

 
Figuur 5.5: plangebied omstreeks 1910 (Bron: topotijdreis.nl). 
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Zuiderwaterlinie 
Het plangebied is gelegen nabij de Spinolaschans die in 1590 is aangelegd, in 1624 herbouwd. De 
schans is een samenstel van vier bastions. Ambrogio de Spinola, Italiaans veldheer in dienst van 
Spanje, gaf de aanzet tot het militaire landschap bij Terheijden. Bij dit dorp lag al in de 
middeleeuwen een versterking bij de belangrijke handelsweg en vaarroute van Breda naar het 
noorden. De grens tussen Holland en Brabant lag iets ten noorden van Terheijden. In de 
Tachtigjarige Oorlog werd Breda enkele keren belegerd en ging in andere handen over. In 1624 
en 1625 belegerden de troepen van De Spinola de stad, waarbij de veldheer een 
circumvallatielinie rond de stad liet aanleggen. Deze bestond uit liniedijken, grachten en 
schansen bij de wegen van en naar de stad. In Terheijden was in 1590 al de Kleine Schans 
opgeworpen, die werd opgenomen in de linie. Tussen Terheijden en Breda verrees in 1624 de 
Grote of Spinolaschans. Toen Breda zich had overgegeven in 1625 werden de schansen door de 
Spaanse troepen geslecht, maar 12 jaar later zijn ze opnieuw opgeworpen door Frederik Hendrik 
om de stad te veroveren. Op 7 oktober 1637 gaven de Spaanse troepen zich over. De verovering 
van Breda was het laatste grote wapenfeit in de Tachtigjarige Oorlog.  

5.3 Historische kwaliteiten plangebied 

De historische essentie van het gebied is gaaf in het gebied bewaard gebleven. De historische 
essentie is tweeledig: 

- Als onderdeel van de Haagsche Beemden; 
- Als onderdeel van de Zuiderwaterlinie, waarbij specifiek van belang zijn: 

Deze waarden worden bevestigd door de status als ‘cultuurhistorisch waardevol gebied’ in de 
cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant. Deze waarden zijn hieronder 
toegelicht. 
 

 
Figuur 5.6: Uitsnede uit de cultuurhistorische waardenkaart. Bruin: juridisch beschermd cultuurhistorisch 
waardevol gebied. Gele, oranje en rode lijnen: redelijk, hoog en zeer hoog gewaardeerde 
landschapselementen (niet juridisch beschermd). 
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Historische geografie 
De historisch geografische waarde van het gebied komt naar voren door het gaaf bewaard 
gebleven restanten van de Middeleeuwse Mark en de daarmee samenhangende ontginningen. 
Van specifieke waarde zijn: 

- De relatie met de Mark; 
- De oude dijk van de Mark met Middeleeuwse oorsprong, welke de oude loop van de 

Mark benadrukt; 
- De strookvormige percelering; 
- De houtsingels en bomenrijen. 

 
Op volgende luchtfoto zijn de waardevolle onderdelen gelabeld. 
 
 

 
Figuur 5.7: Historisch geografische waarden (bron luchtfoto: Streetsmart, 2020). 

 
Militaire erfgoedwaarden 
Het plangebied is onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Specifiek van waarde zijn: 

o De ligging in het schootsveld; 
o De ligging in het inundatiegebied; 
o De aanwezige aarden verdedigingswerken uit de 17e eeuw. 

 
De Mark en de gebieden direct daaromheen waren onderdeel van het inundatiegebied. 
Schootsvelden betreffen terreinen rond een (voormalig) fort, vesting, of delen daarvan, die 
effectief met wapens kunnen worden bestreken en derhalve moeten worden vrijgehouden van 
(permanente) bebouwing, voor zover deze gebieden nog in zeer hoge mate vrij zijn van 
(permanente) bebouwing. In het schootsveld van de Spinolaschans zijn weliswaar meerdere 
vormen van bebouwing aanwezig, waaronder de relatief jonge woonwijk Asterd en het 
industrieterrein aan de Mark, toch verdient openheid hier aanbeveling. 

Oude Dijk 

houtsingel 

 
 
 

       Strookvormige 
percelering 
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Figuur 5.8: schootsveld behorende bij de Spinolaschans 

5.4 Effecten 

Het voorkeursalternatief behelst een buitenwaartse/vierkante versterking met stabiliteitsscherm 
van circa 8 meter aan de binnenkant. Dit komt grofweg neer op het verhogen van de kruin, het 
verbreden van het binnentalud, het verwijderen van bomen en het verleggen van de aanwezige 
sloot. 
 

 
Figuur 5.9: Dwarsdoorsnede  

 
Het VKA kent zeer beperkte effecten op zowel de historisch geografische waarden als de 
waarden die samenhangen met de Zuiderwaterlinie. De effecten zijn per waarde beoordeeld. 
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De relatie met de Mark De relatie met de Mark wijzigt niet. Het oude systeem van 
dijken blijft intact. De wijzigingen vinden plaats aan een 
dijklichaam dat op zichzelf geen cultuurhistorische waarden 
vertegenwoordigt. 

De oude dijk van de Mark De oude dijk van de Mark (zie figuur 4.6) blijft in de huidige 
staat behouden. 

De strookvormige percelering De gaaf aanwezige strookvormige percelering blijft 
behouden. Door verhoging en verbreding van de dijk boet 
deze wel enigszins aan herkenbaarheid in. 

De houtsingels en bomenrijen Er is weliswaar sprake van het kappen van bomen, maar de 
effecten hiervan op de cultuurhistorische waarde van het 
boomgroepje is beperkt. Het gaat niet zozeer om fysiek 
behoud van zoveel mogelijk bomen, het gaat om behoud van 
de herkenbaarheid van de boomgroep als boomgroep. Die 
herkenbaarheid gaat niet verloren door de kap van enkele 
bomen alhier. 

5.4.1 Juridische belemmeringen  

Het gebied ligt op de grens van het cultuurhistorisch waardevol gebied “Lange Bunders en 

Slangwijk” (zie figuur 5.10). Hiernaast heeft het hele gebied een dubbelbestemming 

‘cultuurhistorie’ in het bestemmingsplan “Buitengebied Noord” van de gemeente Breda. De 

dubbelbestemming in het bestemmingsplan is logisch, immers de Interim Omgevingsverordening 

verplicht de gemeente tot het opnemen van regels die de bescherming van de cultuurhistorische 

waarden borgen. De Interim Omgevingsverordening stelt, buiten de opname in het 

bestemmingsplan, geen nadere regels. 
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Figuur 5.10: het plangebied, met in bruin gekleurd de in de verordening benoemde cultuurhistorische 
vlakken (bron: cultuurhistorische waardenkaart Provincie Noord-Brabant). 

 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en 
wethouders binnen het cultuurhistorisch waardevol gebied de navolgende werken en/of 
werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren: 

1. Het verlagen, vergraven of egaliseren van de bodem, waaronder ook begrepen de 
aanleg van leidingen. 

2. Het ophogen van de bodem 
3. Het aanleggen en/of verharden van bedrijfswegen, onderhoudspaden, paden voor 

dagrecreatief medegebruik, dan wel het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen voor zover gelegen buiten de aanduiding 'bouwvlak'. 

4. Het aanbrengen van tijdelijk teeltondersteunend voorzieningen. 
5. Het vellen of rooien van houtgewas als bos, houtsingels, boomgroepen struwelen 

alsmede het verwijderen van landschapselementen als poelen, moerasjes en ruigten. 
6. Het beplanten van gronden met houtgewas (bos heesters) alsmede het aanleggen en/of 

aanplanten van landschapselementen. 
7. Het permanent omzetten van grasland in bouwland. 
8. Het aanbrengen van kades of het wijzigen daarvan 

 
Activiteiten 2, 5, 6 en 8 zijn de orde. Dat maakt dat het voornemen op basis van het 
cultuurhistorisch beschermingsregime uit het bestemmingsplan omgevingsvergunningplichtig is. 
Een omgevingsvergunning is slechts toelaatbaar, indien door die werken en/of werkzaamheden 
de cultuurhistorische waarden op deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, 
dan wel de mogelijkheden voor het behoud, de versterking en/of het herstel van die waarden 
niet in onevenredige mate worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde 
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belangen tot uitkomst heeft, dat een omgevingsvergunning in redelijkheid niet kan worden 
geweigerd. 

5.4.2 Aanbevelingen voor ontwerp 

Het voorkeursalternatief heeft beperkte effecten op de cultuurhistorische waarden. Het kan die 
juist versterken. De herkenbaarheid van de Spinolaschans (oostelijk van het dijktracé) als 
onderdeel van de Zuiderwaterlinie is nu matig. Dat heeft mede te maken met de beperkte 
openheid van het schootsveld die onlosmakelijk bij een dergelijke Schans hoort.  
 
Door dijkversterking zal bestaande beplanting langszij het huidige tracé verloren gaan. Door er 
voor te kiezen om deze na oplevering niet terug te planten, wordt de openheid van het gebied en 
het voormalige schootveld vergroot. Echter, door de gewenste verhoging van de dijk zal de 
zichtrelatie vanaf de schans met het ommeland niet toenemen. Dit kan wellicht verholpen 
worden door op de schans een verhoging of uitkijktoren te realiseren.  
 
Vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt verdient het de aanbeveling om de gerooide 
beplanting (A) terug te brengen in het plangebied. Zoals te zien is op onderstaande figuur kan dat 
door de herkenbaarheid van de oude waterstaatkundige werken zoals de oude, kronkelige 
Markdijk verder te versterken (B) of de karakteristieke percelering in het gebied te accentueren 
door de aanplant van bijvoorbeeld aaneengesloten meidoornstruiken (C). Deze soort werd 
vroeger toegepast als ‘prikkeldraad’ en veekering. Zoek hierbij ook naar aansluiting op bestaande 
recreatieve (wandel)routes in het gebied. 

 

 
 
  

Figuur 5.11: overzicht mogelijke landschappelijke maatregelen 
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6 Breda – RWZI 

6.1 Inleiding 

De tweede locatie in de gemeente Breda is gelegen nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze 
locatie is in onderstaande figuur met rood omcirkeld. 

6.2 Beknopte historische ontwikkeling 

Het plangebied was onderdeel van de Beemden langs de Mark. Het gebied is van oudsher in 
gebruik geweest als gras-/hooiland. Om het gebied geschikt te maken voor de landbouw was een 
grote hoeveelheid kavelsloten nodig. Vanaf 1700 werd grootschaliger turf gewonnen. Leur was 
destijds een belangrijke handelslocatie. Verspreid over het gebied lagen kleinere en grote 
veenputtencomplexen. Het destijds aanwezige veen is vergraven en afgevoerd. Landschap is 
voorts ingericht met akkers, beemden en heiden. Het plangebied ligt aan Weimeren, een gebied 
dat vanaf het eind van de 19e eeuw (na verruiming en aanleg boezemkaden) als boezemgebied is 
gebruikt. Dit betekent dat bij hoogwater hier water geborgen werd (en wordt). Rond 1980 zijn 
delen ten zuiden van dit gebied heringericht door ruilverkaveling, waardoor veel kleinschalige 
langgerekte kavels zijn verdwenen. Deze typerende verkaveling is direct ten noorden van het 
plangebied relatief ongewijzigd gebleven en goed herkenbaar. 

6.3 Historische kwaliteiten plangebied 

Weimeren en Rooskensdonk zijn voormalige uiterwaarden van de Mark en bestaan uit natte 
graslanden en broekbosjes. De percelering is goed bewaard gebleven. 
 

Figuur 6.1: Locatie Breda - RWZI 
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Figuur 6.2: het plangebied (in rood) in relatie tot het cultuurhistorisch waardevol gebied Weimeren en 
Rooskensdonk (ten noorden van rode lijn). Ten zuiden van het plangebied de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie en ten oosten daarvan akkerlanden die door ruilverkaveling omstreeks 
1980 genormaliseerd zijn. 

6.4 Effecten 

Het planvoornemen behelst het versterken van de huidige kering met aanvullend een 
pipingscherm van 6,5 meter, zie dwarsdoorsnede. 

 
Figuur 6.3: Dwarsdoorsnede planvoornemen 

 
Het ontwerp schaadt de cultuurhistorische waarden behorende bij het boezemgebied Weimeren 
en Rooskensdonk niet. Sterker nog, een hogere dijk kan bijdragen aan het beter herkenbaar zijn 
van het boezemgebied als landschappelijke eenheid. 
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6.4.1 Juridische belemmeringen en aanbevelingen voor ontwerp 

Er zijn vanuit de aspecten historische geografie en historische (steden)bouwkunde geen 
juridische belemmeringen die het voornemen op voorhand in de weg staan.  
Voor wat betreft het landschappelijk ontwerp zijn vanuit erfgoedwaarden geen aanbevelingen 
benodigd. Vanuit het erfgoedbelang geredeneerd zou het wenselijk zijn de dijk voor recreatief 
medegebruik geschikt te maken, waarmee de beleefbaarheid van het landschap vergroot kan 
worden. Het erfgoedbelang is gebaat bij het vergroten van deze leefbaarheid. 
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7 Drimmelen 

7.1 Inleiding 

In de gemeente Drimmelen zijn aan de noordelijke oever van de Mark meerdere locaties 
aangewezen die versterkt dienen te worden. Deze zijn met rood omcirkeld in onderstaande kaart 

7.2 Beknopte historische ontwikkeling 

De grondslag van het landschap bij Terheijden is gelegd in de late middeleeuwen. In het zuiden 
kwam de stad Breda tot ontwikkeling en werd een welvarende handelsstad, mede dankzij de 
Mark, die tot Breda bevaarbaar was. De Mark had een open verbinding met de zee en de invloed 
van eb en vloed was tot in Breda merkbaar. Al in de middeleeuwen zijn de dijken langs de Mark 
aangelegd. In die tijd heeft ook de ontginning en de inrichting ten behoeve van de landbouw 
plaatsgevonden. Op de hogere delen van het terrein kwamen akkercomplexen en individuele 
kampontginningen tot stand, langs de Mark werden de broekbossen gekapt en omgezet in wei- 
en hooiland.  
 
Breda werd een centrum van turfhandel. De turf werd gestoken in de omvangrijke veengebieden 
bij de stad. Bij Terheijden lagen grote veengebieden tussen de Mark en de hogere zandgronden 
bij Teteringen. Ook was Terheijden een plaats waar turf overgeslagen werd in schepen die naar 
de steden in Vlaanderen en Holland voeren. Deze veengronden zijn in de veertiende eeuw 
afgegraven. 
 
Ambrogio de Spinola, Italiaans veldheer in dienst van Spanje, gaf de aanzet tot het militaire 
landschap bij Terheijden. Bij dit dorp lag al in de middeleeuwen een versterking bij de belangrijke 
handelsweg en vaarroute van Breda naar het noorden. De grens tussen Holland en Brabant lag 
iets ten noorden van Terheijden. In de Tachtigjarige Oorlog werd Breda enkele keren belegerd en 
ging in andere handen over. In 1624 en 1625 belegerden de troepen van De Spinola de stad, 
waarbij de veldheer een circumvallatielinie rond de stad liet aanleggen. Deze bestond uit 
liniedijken, grachten en schansen bij de wegen van en naar de stad. In Terheijden was in 1590 al 

Figuur 7.1: Locaties gemeente Drimmelen 
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de Kleine Schans opgeworpen, die werd opgenomen in de linie. Toen Breda zich had overgegeven 
in 1625 werden de schansen door de Spaanse troepen geslecht, maar 12 jaar later zijn ze 
opnieuw opgeworpen door Frederik Hendrik om de stad te veroveren. Op 7 oktober 1637 gaven 
de Spaanse troepen zich over. De verovering van Breda was het laatste grote wapenfeit in de 
Tachtigjarige Oorlog.  
 
 

 
Figuur 7.2: Uitsnede van een kaart van het beleg van Breda van Claes Jansz. Visscher, met de Kleine 
Schans en het dorp Ter Heyde (het noorden is rechts) (bron: Rijksmuseum). 

 

 
Figuur 7.3: Uitsnede uit de reconstructiekaart van de belegering van Breda door Spinola, door J.P.M. 
Rooze en C.W.A.M. Eimermann (bron: gemeente Breda). 
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Historische situatie 
Op de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744 is de meanderende loop van de Mark nog goed te 
zien. Waar het plangebied de Vliet oversteekt heette de dijk Molendijk (nu Laakdijk) en hier is 
wat bebouwing aanwezig. Duidelijk is dat de oude bedding van de Mark vlak langs de Schans lag. 
Aan de overzijde van de Mark stond een gebouw. Volgens de bijhorende aanwijzende tafels 
betreft het een huis met erf. (Door het verleggen van de loop van de Mark ligt de locatie van dit 
huis nu in het dorp van Terheijden, vlakbij of mogelijk in het plangebied.) Verder naar het 
zuidoosten staat de dijk aangegeven rond de Molenpolder. Verder naar het zuiden staat nog de 
Groote weg van de Moerdijk naar Breda aangegeven.  
 
De topografische kaarten vertonen lange tijd hetzelfde beeld. In 1962 toont de topografische 
kaart dat de loop van de Mark rechtgetrokken en gekanaliseerd is. Hierdoor ligt een groot deel 
van de Molenpolder nu aan de overzijde van de rivier. En de polder waarbinnen het hierboven 
vermelde huis met erf lag ligt nu bij het dorp Terheijden. Op deze locatie (naast de haven van 
Terheijden) verschijnt nu het toponiem ‘Het Veerhuis’. Grote delen van de oorspronkelijke loop 
zijn niet meer watervoerend. Een deel van de oorspronkelijke loop van de Mark is wel behouden 
gebleven als de haven van Terheijden.  Bij deze kanalisering zijn ook de oorspronkelijke dijken 
verdwenen en is de grond gebruikt voor diverse fiets- en wandelpaden. Op de topografische 
kaart van 1970 is te zien dat het overblijvende deel van de Molenpolder nu bebouwd geraakt is.  
Vanaf 1988 verschijnt ter hoogte van het toponiem ‘Het Veerhuis’ een groot gebouw, welke in 
2004 plaats gemaakt heeft voor de bouw van een woonwijk.  
 

 
Figuur 7.4: Uitsnede uit de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744 
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Figuur 7.5: Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: topotijdreis.nl). 

 
Figuur 7.6: Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: topotijdreis.nl). 
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Figuur 7.7: Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: topotijdreis.nl). 

7.3 Historische kwaliteiten plangebied 

De historische essentie van het plangebied wordt bepaald door de ontwikkeling van Terheijden 
als onderdeel van de Zuiderwaterlinie. De daarbij horende restanten worden hooggewaardeerd. 
Dit komt mede tot uiting door daarvoor opgenomen beschermingsregimes. Hieronder wordt van 
het zuiden naar het noorden bij elke locatie kort stilgestaan. 
 
Terheijden Lacunes  
In het zuiden van het plangebied (de dijken nabij Het Zand) gelden geen belangrijke 
cultuurhistorische waarden. Wel zijn aan de Bredaseweg waardevolle historische gebouwen 
gelegen, enkele waarvan beschermd als gemeentelijk monument (Bredaseweg 3, 8 en 14). Dit 
betreffen woonhuizen (herenhuizen) zonder directe relatie met het water/de dijk. 
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Figuur 7.8: Cultuurhistorische waarden in gebied nabij Het Zand. Bron: Cultuurhistorische Waardenkaart 
Provincie Noord-Brabant. 

 
Markkant 
De dijk in deeltracé Markkant kan getypeerd worden als groene dijk met wandelpad. De 
woningen in Terheijden staan op korte afstand van de dijk. De dijk zelf representeert geen 
cultuurhistorische waarde, maar door het profiel van de dijk, de recreatieve toegankelijkheid en 
het vrije zicht op het cultuurlandschap aan de overzijde van de Mark maakt dat de dijk wel een 
rol speelt voor de beleefbaarheid van dat cultuurlandschap. 
 

 
Figuur 7.9: luchtfoto vanuit Terheijden, in rood indicatief deeltracé Markkant  



Cultuurhistorie en landschap 
Verbeteren Regionale Keringen Mark, Dintel, Vliet 
projectnummer 0459172.100 
28 mei 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 
 

Blad 30 van 58 

 

 
Haven 
Het deelgebied haven is onderdeel van het historisch weefsel van Terheijden. In de directe 
nabijheid zijn enkele bijzondere cultuurhistorische waarden gelegen. Deze zijn in onderstaande 
figuur weergegeven. Het gebied is gedeeltelijk in het schootsveld van de Kleine Schans gelegen 
en is tevens gelegen binnen de molenbiotoop van Molen “De Arend” welke ten noorden van de 
Kleine Schans is gelegen. Beide “vlakken” zijn gebaat bij openheid en zo min mogelijk obstakels 
als opgaande begroeiing. Voor molen de Arend is in figuur 7.11 de kwaliteit van de molenbiotoop 
weergegeven. De molenbiotoop is “goed” beoordeeld. Het schootsveld van de Kleine Schans is 
eveneens tamelijk goed. De kering zelf heeft geen historische waarde. De aanwezige begroeiing 
creëert een landschappelijk aantrekkelijk beeld, maar is niet historisch waardevol. 
 

 
Figuur 7.10: Cultuurhistorische waarden deeltracé Haven 

 

 
Figuur 7.11: Hoogtemetingen die de molenbiotoopnorm overschrijden 
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Bastion 
Deeltracé Bastion wordt gekenmerkt door de woningen met een groot weids uitzicht over de 
Mark en het cultuurlandschap van de Haagsche Beemden aan de overzijde van de Mark. Dit is 
historisch gezien prima verklaarbaar: immers dit gebied werd gebruikt om onder water te kunnen 
zetten. De nabijgelegen Kleine Schans is een rijksmonument. Het plangebied is gelegen binnen 
het schootsveld van de Schans. Vanuit historisch oogpunt zou die vrij moeten blijven van 
bebouwing en zicht belemmerende objecten. Ter plaatse van Bastion is het zicht vanuit de Kleine 
Schans het polderlandschap in al weggenomen door de gebouwde woningen. Vanuit 
erfgoedperspectief is juist het zicht dat door de woningen weggenomen wordt van belang. 
 

 
Figuur 7.12: Zicht over de Mark vanuit Bastion. 

 
Markschans 
In deeltracé Markschans is dezelfde waarde aan de orde. Vanuit de aanwezige woningen bestaat 
een groot weids uitzicht. De historische waarde hiervan is gericht op zicht vanuit de Kleine 
Schans, dat verslechterd is door de bouw van de woningen. De watergang die parallel aan de 
Markschans loopt heeft een hoge historische waarde. Deze vanaf minstens 1850 op deze plek 
herkenbaar in het landschap aanwezig.  
 

 
Figuur 7.13: Zicht vanuit Markschans. 
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Figuur 7.14: De Kleine Schans vóór de eeuwwisseling. Hier was nog sprake van vrij zicht op de polders en 
de Mark. De gebouwde woningen hebben het historisch waardevolle zicht aangetast/weggenomen. 

 
Laakdijk 
De Laakdijk valt ook binnen het schootsveld. In tegenstelling tot de gebieden direct ten zuiden 
van de Kleine Schans, is dit gebied tamelijk goed bewaard gebleven als open onderdeel van het 
schootsveld. De Laakdijk zelf geeft het oude verloop van de Mark als meanderende rivier vóór de 
kanalisatie goed weer. De dijk heeft vanwege die ligging een hoge historische waarde. 
 

 
Figuur 7.15: Ligging van de Laakdijk ten opzichte van de huidige loop van de Mark. De dijk volgt het oude 
verloop van de Mark. 
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Overzicht 
Het deelgebied Terheijden kent over het algemeen hoge cultuurhistorische waarden. Op 
onderstaande overzichtskaart zijn de waarden samengevat weergegeven. 
 

 
Figuur 7.16: Cultuurhistorische waarden deelgebied Terheijden. Geel = redelijk hoge waarde, oranje = 
hoge waarde, rood = zeer hoge waarde. Bron: Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Noord-Brabant. 

7.4 Effecten 

Terheijden – Lacunes 
Op locaties A, B, C en F wordt een groene kering conform de dwarsprofielen uit onderstaande 
figuren gerealiseerd. Op locaties D en E wordt een kadeconstructie gerealiseerd. De 
roeivereniging komt binnendijks te liggen. Om de boten van de roeivereniging te water te kunnen 
laten, is een maatwerkoplossing nodig. 
Vanwege de afwezigheid van cultuurhistorische waarden op deze plek is er geen sprake van een 
effect op cultuurhistorische waarden. 
 



Cultuurhistorie en landschap 
Verbeteren Regionale Keringen Mark, Dintel, Vliet 
projectnummer 0459172.100 
28 mei 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 
 

Blad 34 van 58 

 

 
Figuur 7.17: Locaties profielen 

 
Figuur 7.18: Dwarsprofielen A, B, C en F 

 
Figuur 7.19: Versterking langs de Mark met een kadeconstructie, locaties D en E 
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Markkant 
Ter hoogte van Markkant wordt de dijk buitendijks versterkt met een groene dijk. Het wandelpad 
blijft op hetzelfde niveau als in de huidige situatie t.b.v. beperking inkijk bij bewoners langs de 
waterkering. Vanuit erfgoedperspectief is de recreatieve ontsluiting om het cultuurlandschap aan 
de overzijde van de Mark beleefbaar te houden van belang. Deze recreatieve functie is geborgd 
in het ontwerp. Er is daardoor geen sprake van een effect op erfgoedwaarden. 

 
Figuur 7.20: dwarsdoorsnede Markkant. 
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Haven 
In deelgebied Haven geschieden op vier locaties alternatieve ingrepen. De ingrepen variëren van 
buitendijkse versterking aan de kop en noordzijde van de haven, tot de aanleg van een groene 
dijk aan de west- en oostzijde en de versterking van de kade in noord. De keringen en het 
aanwezige groen hebben geen historische waarde. Ook het zicht vanuit het gebied op de haven is 
vanuit erfgoedperspectief niet van hoge waarde. Dat leidt tot de conclusie dat de effecten erg 
klein zijn. Het groen dat bij de aanleg van groene dijklichamen zal komen te vervallen is 
landschappelijk aantrekkelijk, maar levert vanuit historisch perspectief geen belemmeringen op. 
 
Bastion 
Van historische waarde bij Bastion is het open weidse uitzicht over de Mark en het 
cultuurlandschap aan de overzijde van de Mark. Vooral vanuit de ligging binnen het schootsveld 
van de Kleine Schans is dat zicht van belang. Echter, door de bouw van de woningen tussen 
Bastion en Kleine Schans is dit historisch waardevolle zicht reeds verstoord. Vanuit historisch 
perspectief schaadt de verhoging van de kering de erfgoedwaarde niet, maar levert deze daar 
ook geen bijdrage aan. 

 
Figuur 7.21: Dwarsdoorsnede Bastion 

 
Markschans 
Ter hoogte van Markschans wordt buitendijks versterkt door de aanleg van een groene dijk. Deze 
is beperkt in hoogte. Lokaal is langs de watergang parallel aan de Markschans een damwand 
nodig. Van historische waarde hier is het zicht vanuit de Kleine Schans richting de 
inundatiepolders. Dit zicht is reeds aangetast door de bouw van de woningen.  
Landschappelijk is openheid vanuit de Markschans in combinatie met behoud van het aanwezige 
groen wenselijk. Vanuit historisch perspectief is behoud van dit zicht en dit groen niet relevant. Er 
treden geen effecten op. 
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Figuur 7.22: Dwarsprofielen Markschans 

 
Molenstraat 
Ter hoogte van de Molenstraat wordt de dijk verlegd richting de reeds aanwezige kade langs de 
ijsbaan ten zuiden van de Laakdijk. Hierbij dient een aansluiting gemaakt te worden op de 
bestaande waterkering net ten oosten van het gemaal aan de Laakdijk. Vanaf dat punt moet de 
Laakdijk versterkt worden. De huidige belijning van de dijken blijft, met aanvulling van een 
dijklichaam in het oosten, gelijk. Ten behoeve van de herkenbaarheid verdient het aanbeveling 
om het talud van de dijk aan de buitendijkse zijde scherp te houden. De binnenkant biedt dan 
kansen voor een flauwer talud ten behoeve van natuurontwikkeling. 
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Figuur 7.23: Dijkverlegging Laakdijk 

 
Laakdijk 
De Laakdijk is een vrij smalle dijk die als duidelijk herkenbaar onderdeel door het landschap 
loopt. De versterkte Laakdijk zal een aanmerkelijk breder profiel hebben. De herkenbaarheid van 
de dijk als hoger gelegen structuur in het landschap zal door de flauwte van het talud aan waarde 
inboeten. Dit betreft een beperkt negatief effect. De versterking zonder berm behoudt de 
herkenbaarheid van het profiel van de dijk meer dan de dijk met berm.  
 

 
Figuur 7.24: Binnenwaartse versterking Laakdijk met berm (boven) en zonder berm (beneden). 
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7.5 Juridische belemmeringen en aanbevelingen voor ontwerp 

Hoewel er sprake is van een negatief effect ter hoogte van de Laakdijk, is dit effect geen 
juridische belemmering. De bestemmingsplannen of andere sectorale beschermingsregimes 
bieden geen grondslag voor bescherming van deze waarden. Ook wijzigingen binnen het 
schootsveld zijn juridisch gezien toegestaan. 
De wijzigingen binnen de molenbiotoop van molen De Arend passen binnen de in de Interim 
Omgevingsverordening opgenomen kaders. 
 
Aanbevelingen voor ontwerp 
Het landschap behoort tot de Zuiderwaterlinie en is doordrenkt met cultuurhistorische waarden. 
De dijken zijn hier onlosmakelijk mee verbonden en bieden aanknopingspunten voor het 
landschapsontwerp, recreatieve en educatieve functies.  
 
Laakdijk 
Voornamelijk aan de Laakdijk (1) is optimalisatie van het ontwerp mogelijk door er voor te kiezen 
om het oorspronkelijke verloop én profiel van de dijk in stand te houden. Door de dijkverbetering 
aan de oostzijde te realiseren en de oorspronkelijke kade als stabiliteitsberm te benutten 
ontstaat een ‘getrapt’ profiel. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de dijk en vergroot de 
ecologische waarden van de zuidwestelijke talud. 
 
Op dit tracé (2) is de Laakdijk smal en steil en daardoor herkenbaar in het landschap. Aanbeveling 
vanuit landschap is om hier het tracé zo smal als mogelijk te houden en daardoor niet te kiezen 
(ter hoogte van bijvoorbeeld de duiker) voor de rijweg op de kruin.  
 

 
 
Voor het buitengebied (3) wordt vanuit landschap geadviseerd om bij dijkverbetering de oude, 
kronkelige loop van de Markdijk zo veel mogelijk te volgen. En daarbij te kiezen voor geleidelijk 
oplopende taluds zodat de dijk ‘terloops’ in het landschap blijft liggen (zie figuur 2). Beide 
aspecten zijn van landschappelijk hoge waarde. 
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Markkant 
De dijk zelf representeert geen cultuurhistorische waarde. Door het profiel van de dijk, de 
recreatieve toegankelijkheid en het vrije zicht op het cultuurlandschap aan de overzijde van de 
Mark speelt de dijk wel een rol bij de beleefbaarheid van het (overliggende) cultuurlandschap. 
 
Haven 
De keringen en de aanwezige bomen hebben geen historische waarde. Wel heeft dit groen 
landschappelijke waarde omdat dit de haven beslotenheid geeft en de kromming van deze 
voormalige loop van de Mark ruimtelijk fraai begeleid.  
 
Bastion en Markschans 
Vanuit de ligging binnen het schootsveld van de Kleine Schans is het vrije zicht van belang. Echter, 
door de bouw van de woningen tussen Bastion en Kleine Schans is dit waardevolle zicht reeds 
verstoord. Vanuit de aanwezige woningen is er zicht op de Mark. De woningen zijn enigszins 
hoger gelegen dan het voorliggende terrein. Verhoging van de kering schaadt de historische en 
landschappelijke waarden niet, maar levert deze daar ook geen bijdrage aan. 
 
De watergang die parallel aan de Markschans loopt heeft een historische waarde omdat deze al 
sinds 1850 herkenbaar in het landschap ligt. Geadviseerd wordt om de ligging van de huidige 
kering te volgen. 
 
Lacunes 
Vanwege de afwezigheid van cultuurhistorische waarden op deze plek is er geen sprake van een 
effect op cultuurhistorie en landschap. 
  

Figuur 7.25: de taluds van de dijk lopen geleidelijk op en hierdoor ligt deze ‘terloops’ in het 
landschap 
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8 Etten-Leur 

8.1 Inleiding 

In de gemeente Etten-Leur dienen twee dijken versterkt te worden. Deze zijn met rood omcirkeld 
in onderstaande kaart 

8.2 Beknopte historische ontwikkeling 

Etten wordt voor het eerst als nederzetting vermeld in de ‘Vrijheid van Etten, Leur en Sprundel’, 
een akte uit 1261. Hieruit blijkt dat het dorp toen reeds een flinke omvang had en welvarend was 
vanwege de turfwinning en landbouw.  
De moernering in Etten begon in 1297. Aanvankelijk gebeurde dit door kloosters, later ook door 
stedelijke instellingen. Ten westen van Etten lag het Monnikenmoer. De Laakse Vaart, toen 
Monnikenriool genaamd, en de Kibbelvaart werden aangelegd om het turf te vervoeren. De 
ontginning van het natte veengebied gebeurde vanuit een ontginningsbasis, zoals een weg of 
oude oeverwal, in langgerekte stroken van 75 x 2176 m, die later als beemden of maden in 
gebruik genomen werden. Dit oorspronkelijke patroon van langgerekte percelen is als gevolg van 
eigendomswisselingen door de eeuwen heen wat verrommeld, maar (vooral in het noorden van 
de gemeente) nog goed herkenbaar.  
 
Door maaivelddalingen als gevolg van de veenwinning en de aanleg van turfvaarten, en het 
doorprikken van de dijken (bij onderlinge onenigheden), kon de zee in de loop van de 14e eeuw 
doordringen tot in de gemeente Etten-Leur. Vanaf 1373 werd de invloed van zee en rivieren 
steeds groter door hevige stormen. Rond de maden1 in het noordelijke deel van de gemeente 
werden lage dijken opgeworpen. Vanaf die tijd vond als gevolg van overstromingen geleidelijk 
opslibbing met klei plaats. Toch bleven, behalve de gronden ten noorden van Bollendonk, die te 
nat geworden waren, de meeste grote gebieden gewoon in gebruik. Vanaf 1390 namen de 
overstromingen toe. Vooral de vloed van 1404 was in het noordelijke deel van de gemeente 

                                                                 
1 Stuk grasland dat meestal als hooiland werd gebruikt 

Figuur 8.1: Locaties gemeente Etten-Leur 
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merkbaar. In 1421 vonden enkele dijkdoorbraken plaats en overstroomde de Elizabethsvloed 
grote delen van het gebied. Door middel van bepoldering werd het klei-/veengebied heroverd op 
de zee en werden de jonge zeekleien opnieuw ontgonnen. Hiervoor werden, verspreid in het 
gebied, ontginningsboerderijen gebouwd, vooral op de hogere gronden. Waar de moeren 
leeggestoken waren, werden de onderliggende zandgronden bemest door potstalbemesting. 
Hierdoor ontstonden de plaggendekken.  
 
In 1507 werd door graaf Hendrik van Nassau, de Heer van Breda, bepaald dat dijken moesten 
worden aangelegd waardoor de Zwartenbergsche Polder is ontstaan. Het overtollige water werd 
via uitwateringssluizen op de Mark geloosd. Door de verzanding van de Mark werd echter het 
peil hier te hoog om via een spuisluis water af te voeren en werd in 1721 beslist de 
Zwartenbergse molen te bouwen, een poldermolen om het water weg te malen uit de polder. In 
1888 brandde deze na een blikseminslag geheel af. In 1889 werd een nieuwe stenen windmolen 
gebouwd.  
 
De kaart van Le Fèvre en Du Tour toont de polder van Swartenberg.  
 

 

8.3 Historische kwaliteiten plangebied 

Het voornemen behelst de versterking van de Zeedijk. Aan de oostelijke kop van het plangebied 
(nabij gemaal Halle) ligt een wiel dat grote historische waarde heeft. Dit wiel valt buiten het 
plangebied (waardoor effecten op voorhand uitgesloten kunnen worden). In de nabijheid van dit 
wiel is historisch waardevolle beplanting gesitueerd: deels op de natte graslanden staat hier 
populier, schietwilg, zwarte els, katwilg, grauwe wilg, es, gewone esdoorn en gewone vlier uit de 
met oorsprong in de tweede helft van de 19e eeuw. 
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Figuur 8.2: beeld van het historisch groen in uiterste oostelijk gelegen punt van het plangebied 

 
De Zeedijk zelf vertegenwoordigt waarde door de relatieve ouderdom van de structuur. De dijk 
dateert van vóór 1850. Het groen en de openheid aan weerszijden draagt bij aan een 
aantrekkelijk landschappelijk beeld, maar vertegenwoordigt niet noodzakelijk een 
erfgoedwaarde. 
Enkele knikken in de dijk doen het voorkomen van dijkdoorbraken vermoeden. De daarbij 
horende wielen zijn daardoor ook binnen het plangebied aanwezig. Dit blijkt ook uit de 
redengevende omschrijving voor het voorkomen van aardkundige waarden. 
 
Historische (steden)bouw 
In de nabijheid van het plangebied, aan de Boutweg, is enkele historisch waardevolle bebouwing 
gelegen, waaronder het gemeentelijk monument aan de Boutweg 21, zie foto. Effecten zijn 
uitgesloten, maar de woning is wel nabijgelegen. 
 

 
Figuur 8.3: uitsnede uit cultuurhistorische waardenkaart. Oranje=dijk met hoge waarde, geel=redelijk 
hoge waarde, blauwe stippen = historische bouwkunst, met in Zwartenberg het gemeentelijk monument. 
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Figuur 8.4: Gemeentelijk monument Boutweg 21 

8.4 Effecten 

Het deeltraject Zeedijk Oost bestaat uit een binnenwaartse versterking van de huidige kering. 
Daarvoor dient 1 bomenrij verwijderd en herplant te worden.  

 
Figuur 8.5: Dwarsdoorsnede deeltracé oost – Etten-Leur 

 
Het erfgoedbelang is gebaat bij het zoveel mogelijk herkenbaar houden van de Zeedijk als 
lijnvormige structuur door een open landschap. De bomenrij draagt bij aan de herkenbaarheid 
daarvan. Landschappelijk is het verwijderen van één bomenrij en het terugplanten van jonge 
bomen onwenselijk, maar tegelijkertijd het maximaal haalbare voor wat betreft compensatie. 
Het erfgoedbelang wordt niet direct geschaad door de herplant. Niet de bomen zelf, maar de 
positionering in een laanvormige structuur is waardevol. 
 
Het wiel aan de oostelijke kop van het plangebied blijft onaangetast door een maatwerklocatie 
ter plaatse. Naar alle waarschijnlijkheid betreft dit een lokale versterking aan de buitenzijde van 
de kering. 
 
Deeltracé west gaat uit van een binnenwaartse versterking in de grond van de huidige kering. 
Hiervoor is een slootverlegging nodig, als weergegeven op onderstaande dwarsdoorsnede. 
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Figuur 8.6: Dwarsdoorsnede deeltracé west Etten-Leur 

 
De dijkversterking heeft geen effecten op de herkenbaarheid van de dijk. De verlegging van de 
sloot heeft eveneens geen gevolgen voor cultuurhistorische waarden. 

8.4.1 Juridische belemmeringen en aanbevelingen voor ontwerp 

Er zijn vooralsnog geen juridische belemmeringen die het planvoornemen op voorhand in de weg 
staan, ervan uitgaande dat het wiel niet aangetast wordt. Een gedeelte van het plangebied (nabij 
gemaal Halle) heeft te maken met bescherming van aardkundige waarden. De bescherming is 
gericht op: 
 

• Reliëfverschillen samenhangend met bovengenoemde verschijnselen mogen niet worden 
ver- of afgegraven of anderszins aangetast (ontgrondingen / ophogingen);  

• Vergravingen van de te beschermen elementen in het kader van natuurontwikkeling zijn 
niet toegestaan, onder andere ter bescherming van de historische sediment-archieven in 
de wielen. Bij overige vergravingen in het gebied moet de geomorfologie leidend zijn;  

• Verlaging grondwaterpeil niet toegestaan wegens gevaar voor veenoxidatie en 
daaropvolgende maalvelddaling;  

• Patroon van kreken en percelering van de vroegere veenontginning mag niet gewijzigd 
worden. 

 
De dijkversterking, hoewel nadrukkelijk onderdeel van de karakteristiek, heeft geen effecten op 
deze wezenlijke aardkundige waarden. 
 
Aanbevelingen voor ontwerp 
De Zeedijk dateert van vóór 1850. Zoals ook op onderstaande kaart te zien is, lopen de Zeedijk (A) 
en Haagsche Dijk (B) in elkaar over en vormen ze een landschappelijk geheel.  
 
Langs zowel de Zeedijk als Haagsche Dijk liggen nog vele wielen die overgebleven zijn na 
dijkdoorbraken. Sommige wielen zijn in de loop van de jaren door verlanding verdwenen en enkele 
zijn nog in het landschap zichtbaar. Het dijktraject Zeedijk-Oost richting het gemaal Halle kent een 
kronkelige loop (rode kader) met aan de oostzijde ervan nog een zichtbaar wiel.  
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Figuur 8.7: wielen langs het dijktracé 
 
In het VKA is men voornemens om dit traject aan de buitendijkse zijde te versterken met behoud 
van het binnendijks gelegen wiel. De dijkverlegging geeft een mogelijkheid om de landschappelijke 
waarde van het kronkelige verloop te versterken. Dit resultaat wordt bereikt door ter hoogte van 
het wiel (1 op de kaart) de ronding van het wiel te volgen en accentueren. Zo ontstaat een 
landschappelijke afwisseling in het dijktracé van rechtstanden en bochten. In de bocht ter hoogte 
van de binnendijks en haaks op de dijk liggende wetering (2 op de kaart) kan de rijweg Zeedijk op 
de kruin van de nieuwe dijk komen te liggen. Aandachtspunt hierbij is dat de kruin wel breed 
genoeg uitgevoerd moet worden voor (landbouw)verkeer.  
 

 
 
Op historische kaarten is te zien dat op / langs de Zeedijk een dubbele rij bomen heeft gestaan. 
Het erfgoed- en landschapsbelang is gebaat bij het zoveel mogelijk herkenbaar houden van de 
Zeedijk (én de Haagse Dijk) als lijnvormige structuur in het overwegend open landschap. De 
dubbele bomenrij draagt daar aan bij.  
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9 Moerdijk 

9.1 Inleiding 

In de gemeente Moerdijk worden vijf locaties onderzocht voor versterking. Deze zijn met rood 
omcirkeld in onderstaande figuur. 

9.2 Beknopte historische ontwikkeling 

Vanaf de Middeleeuwen werd ter plaatse van het plangebied een begin gemaakt met 
bedijkingen, waarna het veen werd ontgonnen ten behoeve van de turfwinning en later de 
zoutwinning. De van nature hoger liggende gedeelten in het landschap bleven de belangrijkste 
vestigingsplaats. De stad Zevenbergen wordt voor het eerst genoemd in de 13e eeuw. In 1283 
wordt de eerste heer van Zevenbergen genoemd: Willem Hugemanszoon. In een leenregister uit 
1361 wordt het land van Zevenbergen voor het eerst genoemd. In 1427 kreeg het stadsrechten. 
De stad is versterkt geweest met poorten en muren tot aan 1428. Het hoofddoel was het winnen 
van land voor landbouw en veeteelt door inpoldering. De drooggemaakte grond was uitstekend 
geschikt om graan, boekweit, vlas en vooral meekrap te verbouwen. Het grondgebied van 
Zevenbergen werd verbonden met het Zuid-Hollandse gebied nabij Strijen. Door de St. 
Elizabethsvloed werd deze verbinding weer verbroken. Zevenbergen werd een eilandje, en veel 
dorpen in de directe omgeving werden vernietigd. Als gevolg van de overstromingen brak een 
periode van economische achteruitgang aan. Geleidelijk werd het land echter weer 
teruggewonnen. In de 16e eeuw begon Cornelis van Bergen weer met de inpoldering rond 
Zevenbergen. Daardoor kreeg de landbouw opnieuw een kans zich te ontwikkelen. Vanaf deze 
periode werden ook de polders - zij het spaarzaam- bewoond.  
 
De topografische kaart van de vorige een goed inzicht in het historisch verloop van de Mark. 
Waar deze tot 1950 relatief sterk meanderend door het landschap liep, is vooral de oostzijde van 
het tracé rechter komen te lopen. De te versterken keringen zijn dus relatief jong, terwijl de oude 
dijken nog herkenbaar in het landschap aanwezig zijn. 

Figuur 9.1: Locatie Moerdijk. 
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Figuur 9.2: Uitsnede uit de topografische kaarten uit 1900 (boven) en 1970 (beneden) (bron: 
www.topotijdreis.nl). 

9.3 Historische kwaliteiten plangebied 

 

 
Figuur 9.3: uitsnede uit cultuurhistorische waardenkaart. In oranje het dijktracé 

 
Buitengebied 
De meest oostelijke kering is een jonge kering in De Hillen. De oude Markdijk ligt net wat ten 
noorden van de huidige kering. De jonge kering vertegenwoordigt geen cultuurhistorische 
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waarde. Wel is deze gelegen in een gebied dat de ontwikkeling van de Mark goed weerspiegelt 
(van meanderend naar relatief recht) 
 

 
Figuur 9.4: oostelijke gedeelte buitengebied, met de slingerende oude dijk en pal naast de Mark lopende 
jonge dijk 

 
Het westelijk gedeelte van deeltracé buitengebied maakt gebruik van de oude dijk direct naast de 
Mark. Deze heeft een wat grilliger verloop (wat wijst op vroegere dijkdoorbraken) en wordt 
eveneens geflankeerd door rationele zeekleipolders. 
 

 
Figuur 9.5: buitengebied west, de oude dijk fungeert hier nog.  

 
Hazeldonk 
De dijk volgt op deze locatie al vanaf 1850 hetzelfde verloop met de knik van 90 graden. Het 
beeld wordt bepaald door de laanbeplanting langs de weg over de dijk en de grote openheid aan 

Oude 
Dijk 

Jonge 
dijk 
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weerszijden van de dijk, zie onderstaande figuren. Het verloop van de dijk heeft een hoge 
historische waarde. 

 
Figuur 9.6: Zuiddijk met geknikt verloop 

 
Markdijk 
De Markdijk vertoont dezelfde eigenschappen op deze locatie als bij Hazeldonk. Van specifieke 
waarde is de ligging van een herenboerenwoonhuis op zeer korte afstand van de dijk. Het huis 
heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaaleconomische 
ontwikkeling, als voorbeeld van een vrijstaand Westbrabants boerenwoonhuis van enige allure 
op het platteland. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig 
gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege 
onderdelen van het interieur. Het heeft samen met de bijbehorende vrijstaande schuur en hoog 
opgaand geboomte ensemblewaarde en is straatbeeldbepalend. 
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Figuur 9.7: De Markdijk en het naastgelegen herenboerenwoonhuis 

9.4 Effecten 

Buitengebied 
De versterking bestaat uit een binnendijkse versterking (en mogelijk gedeeltelijke verlegging) van 
de huidige kering. De dijk wordt opgehoogd en de naastgelegen sloot wordt verlegd. De 
versterking heeft geen gevolgen voor de wezenlijke kenmerken van de dijk, op voorwaarde dat 
deze in het westelijke deeltracé niet leidt tot verandering van het grillige verloop van de dijk. 
Effecten op het oostelijke deeltracé zijn bij voorbaat uitgesloten door de afwezigheid van 
cultuurhistorische waarden. 
 

 
Figuur 9.8: Dwarsdoorsnede Moerdijk – buitengebied 

 
Hazeldonk 
De verbetering bestaat uit de binnenwaartse versterking van de huidige kering. Daartoe wordt de 
naastgelegen watergang verplaatst en wordt de weg opgehoogd. Daarnaast komt één bomenrij 
te vervallen en wordt teruggeplant. Deze wijzigingen hebben geen wezenlijk effect op het 
verloop of de herkenbaarheid van de dijk als structurerend element in het landschap. 
 

Rijksmonument 

Markdijk 
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Figuur 9.9: Dwarsdoorsnede Moerdijk – Hazeldonk 

 
De potentiële verlegging van de dijk heeft wel grote effecten voor de herkenbaarheid van de dijk 
(zie onderstaande figuur in blauw ingetekend). De nieuwe lichamen negeren de historische 
structuur van de dijk. Er wordt niets gedaan met de vormentaal van de bestaande dijken als 
structurerende elementen in het landschap. De herkenbaarheid van het oude dijkenstelsel gaat 
verloren. 
 

 
Figuur 9.10: ligging potentieel nieuw dijklichaam 

 
Markdijk 
De wijzigingen aan de Markdijk bestaat uit het plaatsen van een pipingscherm aan de teen van de 
dijk. De bestaande begroeiing blijft behouden. Er is geen sprake van een effect. 
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9.4.1 Juridische belemmeringen en aanbevelingen voor ontwerp 

De dijkverleggingen zouden een negatief effect hebben op de dijken met hoge historische 
waarde. Het bestemmingsplan, de Interim Omgevingsverordening en de wettelijke 
beschermingsregimes bieden geen grondslag voor bescherming van deze waarden. Juridisch 
gezien bestaat er dus geen belemmering voor de verlegging van de dijken. 
 
Zuiddijk 
Het tracé van de Zuiddijk met de aanwezige laanbeplanting en openheid langszij heeft een hoge 
cultuurhistorische en landschappelijke waarde. De ‘diagonale’ variant sluit aan op een bestaande 
hoogte en belijning in het landschap. Door deze lijn met dijkverbetering te verhogen en 
accentueren, blijft de ruimtelijke opbouw en waarde van de Zuiddijk herkenbaar. Mede omdat 
het nieuwe dijktracé op gelijke hoogte aansluit op de daarop aantakkende dijk naar de woning 
aan de Mark.  
 
Vanuit landschappelijke waarde wordt geadviseerd om de aansluiting van de nieuwe dijk haaks 
op de Zuiddijk uit te voeren (a). Hiermee voorkom je een Y-splitsing waarmee afbreuk wordt 
gedaan aan de herkenbare en historische loop van de Zuiddijk. Bovendien is de verwachting dat 
met een haakse aansluiting zo min mogelijk bomen gerooid worden zodat de eenheid en 
continuïteit van bomenrij zoveel mogelijk intact blijft. 
 
Ook wordt geadviseerd om de dijkverbetering zo dicht als mogelijk rondom de woning aan de 
Mark te realiseren (zie witte belijning). Dit doet het minste afbreuk aan de leesbaarheid van het 
landschap ter plekke. Ook behoud je met deze optie rechte hoeken op het open, agrarische 
perceel.  
 
Om geen afbreuk te doen aan de herkenbare en doorgaande loop van de Zuiddijk, wordt 
voorgesteld om (na eventuele kap als gevolg van ouderdom) geen bomen aan te planten op de 
haaks daarop liggende dijk richting de woning aan de Mark.  
 

 
Figuur 9.11: voorstel voor belijning nieuw dijktracé 
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10 Moerdijk – Steiledijk 

10.1 Inleiding 

De locatie Steiledijk in de gemeente Moerdijk is op enige afstand van de overige locaties gelegen. 
De locatie is in onderstaande figuur weergegeven. 
 

10.2 Beknopte historische ontwikkeling 

De Steiledijk ligt nabij Fijnaart. Vanaf het laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 
was ook dit gebied een veenmoeras waar permanente bewoning nagenoeg onmogelijk was. De 
Mark welke hier nu de Dintel heet kende een sterke getijdeninvloed, waardoor kreken 
ontstonden welke het veengebied doorsneden. De eerste nederzettingen ontstonden in de 
middeleeuwen op de oevers van de kreken. De gebieden (gorzen) rondom Fijnaart werden in de 
middeleeuwen bedijkt, zodat zout- en turfwinning mogelijk werd. De Sint-Elisabeth vloed van 
1421 zorgde ervoor dat de gorzen echter weer overstroomden, waarna vanaf de 16e eeuw de 
Fijnaartse Polder en omringende polders werden bedijkt. De zeekleipolders zijn door hun goede 
waterhuishouding en vruchtbare grond geschikt voor akkerbouw. In de oudere polders komt een 
mozaïek van akkers en weilanden voor. 
 
 

Figuur 10.1: Locatie Moerdijk - Steiledijk 
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10.3 Historische kwaliteiten plangebied 

De Steiledijk is een lijn met hoge waarde (op grond van de Cultuurhistorische Waardenkaart van 
de Provincie Noord-Brabant). Landschappelijk is van belang dat de dijk als herkenbaar onderdeel 
door een verder open zeekleipolderlandschap loopt. De ligging en de met de polders 
contrasterende hoogte van de dijk (en het overwegend symmetrisch profiel) behoren tot de 
kernkwaliteiten van de Steiledijk. 
 

 
Figuur 10.2: Steiledijk met open polderlandschap 

 
Figuur 10.3: Steiledijk met begroeiing aan weerszijden van de weg over de dijk 
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10.4 Effecten 

Het planvoornemen bestaat uit het binnenwaarts versterken van de huidige kering. Hiervoor 
dient de watergang aan de binnenzijde van de dijk gedempt te worden (en opnieuw aangelegd te 
worden). 

 
Figuur 10.4: Dwarsdoorsnede Steiledijk 

 
De aanpassingen hebben geen wezenlijk effect op de cultuurhistorische waarde van de dijk. Het 
oorspronkelijk beloop van de dijk blijft volledig intact. De herkenbaarheid en symmetrie van de 
dijk gaat door de versterking wel enigszins verloren, maar dit betreft een verwaarloosbaar klein 
effect. 

10.4.1 Juridische belemmeringen en aanbevelingen voor ontwerp 

Het gebied rondom Fijnaart / Stampersgat was een veenmoeras dat onder invloed stond van 
sterke getijdeninvloed, waardoor kreken ontstonden die het veengebied doorsneden (blauwe lijn 
op kaartje). De gebieden (gorzen) rondom Fijnaart werden in de middeleeuwen bedijkt; zo ook 
de Steiledijk die deel uitmaakt van de Juffrouwenpolder (bruine lijn op kaartje). 
 

 
Figuur 10.5: Ligging Steiledijk en rol binnen regionala watersysteem 
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De huidige, brede watergang haaks op de Steiledijk lijkt een restant van een kreekloop. Deze 
waterloop en het (voormalige) moeras daarlangs liggen lager dan de rest van de polder. In de 
loop van de eeuwen is de watergang aangepast door rechttrekken en verbreden maar heeft wel 
altijd deel uitgemaakt van het afwateringssysteem richting Dintel. Daarom vormen de Steiledijk 
én watergang(en) een historisch en herkenbaar landschappelijk geheel. Ze vertellen het verhaal 
van ontginnen en ontwateren van de polder.  
 
Landschappelijk is het van belang dat de dijk als herkenbaar onderdeel door een verder open 
zeekleipolderlandschap loopt. De ligging en de met de polders contrasterende hoogte van de dijk 
(en het overwegend symmetrisch profiel) behoren tot de kernkwaliteiten van de Steiledijk. Als 
gevolg van dijkverbetering zal de westelijke zijde verbreed worden met een stabiliteitsberm. 
Hierdoor gaat de herkenbaarheid en symmetrie van de dijk enigszins verloren. Om dit negatieve 
effect beperkt te houden, wordt geadviseerd om de stabiliteitsberm zo smal als mogelijk uit te 
voeren. Hierdoor blijft de sterke, landschappelijke relatie tussen watergang en dijk zoveel 
mogelijk behouden.  
  



Cultuurhistorie en landschap 
Verbeteren Regionale Keringen Mark, Dintel, Vliet 
projectnummer 0459172.100 
28 mei 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 
 

Blad 58 van 58 

 

11 Eindbeschouwing 

Cultuurhistorische waarden zijn van groot belang voor het West-Brabantse watersysteem. Ze 
verschaffen het landschap van identiteit. Zowel historische gebouwen als landschapselementen 
dragen hieraan bij. Het behoud hiervan is wenselijk.  
 
De omgang met landschappelijke en erfgoedwaarden kan op verschillende manieren geschieden. 
Zoals in hoofdstuk 2 gesteld, ligt de focus vanuit erfgoedperspectief meer op het “begeleiden van 
verandering” dan op het koste wat kost fysiek behouden vanuit een strategie van verlies en 
schadebeperking. “Begeleiden van verandering” wijst concreet op de ontwikkeling van 
erfgoedwaarden. Op de verschillende deeltracés is hier verschillend mee omgegaan. Soms 
verdient het aanbeveling om de hoogtepunten van de waterhuishoudkundige geschiedenis fysiek 
te behouden (bijvoorbeeld de wielen nabij gemaal Halle). Op andere plekken verdient het 
voorkeur om de erfgoedwaarde van de oude dijken te versterken, bijvoorbeeld door het dijktracé 
als groter herkenbare structuur in het landschap te leggen of door de openheid rondom militair 
erfgoed in ere te herstellen. 
 
In de hiernavolgende fase (richting VO) dient blijvend aandacht te zijn voor de integratie van 
erfgoedwaarden in het ontwerp.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

 
Waterschap Brabantse Delta is voornemens een aantal dijkvakken over een lengte van 21 kilometer 
langs de Mark, Dintel en Westlandse Watergang in West Brabant te versterken. Om de risico’s op 

het aantreffen van deze waarden vroegtijdig in kaart te brengen worden een quickscan archeologie 
en een quickscan cultuurhistorie uitgevoerd. Voor zowel de quickscan archeologie als de quickscan 
cultuurhistorie wordt een afzonderlijk rapport gemaakt. De quickscans en digitale kaarten dienen als 
achtergrondinformatie bij de afweging van de verschillende varianten in de verkenningsfase.  

Het plangebied van deze quickscan omvat de afgekeurde dijkvakdelen met een lengte van circa 21 km. Voor 
deze afgekeurde dijkvakdelen geldt een verstekingsopgave. Het traject bevindt zich in de regio West-
Brabant in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Voor het 
cultuurhistorisch onderzoek is een onderzoeksgebied ingesteld met een bufferzone van 50 m om het 
plangebied.  

Per gemeente gaat het om de volgende dijkvakken; 

Gemeente Dijkvakken) 

Steenbergen B065a 

Moerdijk B102a; B112; B113; B114a; B114b B115; 

Etten-Leur B098a_I; B098a_II; B098b_I; B098b_II;  

Drimmelen B116a; B116b; B117a_a; B117a_b; B117b; B118 

Breda B098c; B098d; B099a; B100b 
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Figuur 1: Plangebied Regionale Keringen (oostzijde, keringen langs de Mark). 
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Figuur 2: Plangebied Regionale Keringen (Westzijde, keringen langs Dintel (in gemeente Moerdijk) en Westlandse 
Watergang (in Steenbergen) 

 

Het is mogelijk dat er in het project dijkverleggingen als kansrijk alternatief worden aangemerkt, die buiten dit 
onderzoeksgebied liggen. In dat geval zal een specifieke aanvullende analyse voor die situatie worden 
gedaan. 

1.2 Huidige en toekomstige situatie 

De dijken liggen langs de rivieren de Mark, de Dintel en de Vliert. Het gaat om regionale keringen. Dit zijn 
dijken die het achterland moeten beschermen tegen overstromingen.. De veiligheidsnormen voor deze 

regionale waterkeringen staan in de Verordening Water Noord-Brabant. Op basis van die normen brengt het 

waterschap de regionale keringen op orde. Doelstelling is dat de dijken in 2023 aan de veiligheidsnormen 

voldoen.  

1.3 Doel van de quickscan 

• De quickscan heeft als doel inzicht verschaffen in de cultuurhistorische waarden die zich in het 
plangebied bevinden of verdwenen zijn;  

• Aan de hand van de quickscan wordt een inschatting gegeven van de risico’s op het verstoren van 

cultuurhistorische waarden binnen de planvorming; 
• Aan de hand van de quickscan wordt een advies opgesteld over de kansen en risico’s voor cultuurhistorie 

 

1.4 Werkwijze 

Het cultuurhistorisch onderzoek resulteert in twee digitale kaarten (shape-file) met een achtergrondrapport 
waarin risico’s, kansen, conclusie en advies bij de kaart worden toegelicht. Hiervoor zijn de volgende 
bronnen geraadpleegd: 
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• De topografische kaarten van 1850 ,1900 en 1950 waarbij wordt gekeken naar:  
- Historische wegen, bebouwing o.a. rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten 
- Historische water gerelateerde kunstwerken o.a. bruggen, sluizen, duikers.  

• De cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant. 
 

1.5 Beleid Provincie 

In de ruimtelijke verordening van de provincie Noord-Brabant zijn de categorieën ‘cultuurhistorisch vlak’ en 

‘complex van cultuurhistorisch belang’ specifiek vermeldt (provincie Noord-Brabant 2014). 

Artikel 22 van de ruimtelijke verordening betreft het beleid omtrent cultuurhistorische vlakken. Ter plaatse 
van de aanduiding 'Cultuurhistorische vlakken' geldt een bestemmingsplan dat mede is gericht op behoud, 
herstel en/of de duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken. Daarnaast stelt 
het bestemmingsplan regels ter bescherming van de cultuurhistorische waarden (provincie Noord-Brabant 
2014). 

Artikel 24 van de ruimtelijke verordening betreft het beleid ‘complex van cultuurhistorische waarde’. Hiervoor 
geldt dat daarbij de bijbehorende regels over het gebruik van de grond en van de zich daarop bevindende 
bouwwerken in acht worden genomen (provincie Noord-Brabant 2014).  

In de structuurvisie van de provincie Noord-Brabant wordt de categorie ‘cultuurhistorische landschappen’ 

specifiek vermeld. Cultuurhistorische landschappen zijn gebieden met een concentratie van 
samenhangende cultuurhistorische waarden. Deze cultuurhistorische landschappen zijn representatief voor 
de diverse agrarische cultuurlandschappen van zand, klei en verdwenen veen, maar ook voor de 
landschappen gevormd door waterbeheersing en defensie, zoals overlaten en waterlinies. Om de 
samenhang te benadrukken vindt de provincie het belangrijk deze landschappen verder te ontwikkelen, 
gericht op behoud en waar nodig verbetering van de leesbaarheid (belevingswaarde) van het landschap. 
Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant versterkt (Provincie Noord-Brabant 2010).  

De provincie heeft de structuurvisie verder uitgewerkt in verschillende deelgebieden in gebiedspaspoorten. 
In deze gebiedspaspoorten staat per deelgebied ook aangegeven waar de ambities liggen. Dit is ook 
gespecificeerd voor de cultuurhistorische waarden in elk deelgebied. Voor alle gebieden geldt de ambitie om 
de cultuurhistorische waarden in hun samenhang verder te ontwikkelen, beschermen en toeristisch-
recreatief te ontsluiten (Provincie Noord-Brabant 2011).  

Dit geldt in binnen het dijktracé in het bijzonder voor o.a.:  

• De Landgoederen ten zuiden van Breda (Mastbosch, Luchtenburg, Hondsdonk, Anneville, Valkenberg) 
• De Zuiderwaterlinie bij Terheijden. 
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2 CULTUURHISTORIE  

2.1 Algemeen Kader 

De tracé van de regionale keringen lopen door een cultuurhistorisch waardevol gebied in het westen van de 
provincie Noord-Brabant. De meeste cultuurhistorische waarden in het tracé dateren uit de uit de 16

e
 en 17

e
 

eeuw.  

Op twee kaarten, die ook als shapefile worden meegeleverd, zijn de cultuurhistorische waarden afgebeeld. 
In Bijlage 1 staan de cultuurhistorische waarden afgebeeld zoals deze zijn geïnventariseerd en gewaardeerd 
door de Provincie Noord-Brabant. Deze cultuurhistorisch waarden zijn overgenomen uit de 
Cultuurhistorische waardenkaart en de van de kaart met het provinciaal cultuurhistorisch beleid (Provincie 
Noord-Brabant). In paragraaf 2.2 is een tabel met de inventarisatie van al deze elementen opgenomen. 
Figuur 6 in Bijlage 2 dient ter verdieping van Figuur 4 in Bijlage 1. Op Figuur 6 staat aangeduid of de dijken 
ouder of jonger zijn dan 1849. Daarnaast staan andere watergerelateerde kunstwerken aangeduid op de 
kaart die mogelijk invloed op de opbouw van de dijk of het omringende landschappen hebben gehad. In 
paragraaf 2.3 staan de elementen uit Figuur 6 in Bijlage 2 omschreven.  

2.2 Inventarisatie Cultuurhistorische waarden Provincie Noord-
Brabant 

Gebaseerd op de cultuurhistorische waardekaart van de provincie Noord-Brabant zijn de cultuurhistorische 
vlak-, lijn- en puntelementen binnen het plan- en onderzoeksgebied geïnventariseerd (zie Figuur 4, Bijlage 
1). . Deze zijn weergegeven op Figuur 4 in Bijlage 1 en in Tabel 1 en Tabel 2. De elementen zijn eveneens 
als shapefile aangeleverd. 

Gemeente Tracé Element  
Waardering conform 
CHW 

Vlakken 

Drimmelen 
B116a, B117b, B117a_b, 
B118 

Schootsveld De Kleine 
Schans 

Historische zichtrelaties 
(vlak).  

Breda en Drimmelen B100b, B117b, B117a_b, Zuiderwaterlinie bij Terheijden 
Cultuurhistorisch 
landschap.  

Terheijden B117b; B117a_b 
Vestingwerken ten noorden 
van Breda 

Cultuurhistorisch vlak.  

Breda B110b Lange Bunders en Slangwijk Cultuurhistorisch vlak 

Breda B099a 
Polders Weimeren en 
Rooskensdonk. 

Historische geografie vlak 
buiten Cultuurhistorisch 
Landschap 

Drimmelen B117b; B117a_b Molenbiotoop bij Terheijden Molenbiotoop 

Lijnen 

Drimmelen B117b; B117a_b Schans bij Terheijden 
Historische lijn van zeer 
hoge waarde 

Steenbergen B065a Doornedijkje 
Historische lijn van hoge 
waarde 
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Moerdijk B102a Steiledijk 
Historische lijn van hoge 
waarde 

Moerdijk B112 
Dijk ten oosten van 
Hazeldonkse zandweg 

Historische lijn van hoge 
waarde 

Moerdijk B113 Zuiddijk 
Historische lijn van hoge 
waarde 

Moerdijk B114a Langeweg 
Historische lijn van hoge 
waarde 

Moerdijk B115 B114 Lijn aan de noordkant Mark  
Historische lijn van hoge 
waarde 

Drimmelen B116a B116b Lijn aan de noordkant Mark 
Historische lijn van hoge 
waarde 

Etten-Leur B098a_II, B098b_II Zeedijk 
Historische lijn van hoge 
waarde 

Breda B098c Halseweg 
Historische lijn van redelijk 
hoge waarde 

Breda B098d/B099a Nieuwveerweg 
Historische lijn van hoge 
waarde 

Breda B099a Dammenseweg 
Historische lijn van redelijk  
hoge waarde 

Breda B099a Hooijdonkseweg 
Historische lijn van redelijk  
hoge waarde 

Breda B100b Waterweg 
Historische lijn van hoge 
waarde 

Tabel 1: Inventarisatie Historische geografie 

 

Gemeente Tracé Element  Beschrijving 

Rijksmonumenten 

Drimmelen  
Rijksmonument Schansstraat 16:  
De Kleine Schans 

Monumentnr: 34998. De Spanjaarden bouwden 
de Kleine Schans in 1639 om de scheepvaart op 
de Mark en de verbinding Breda-Moerdijk te 
beschermen. De polders rond Terheijden konden 
onder water worden gezet. Deze schans is een 
rijksmonument, ook een gemeentelijk monument 

Drimmelen B117b 
Rijksmonument Molenstraat 40: 
Stellingkorenmolen 

Monumentnr: 34992. Een rond stellingkorenmolen 
(“De Arend”)  uit 1732.  

Drimmelen  
Rijksmonument Molenstraat 38: 
Molenhuis 

Monumentnr: 34991. Molenhuis uit 1850.  

Gemeentelijke monumenten 

Drimmelen  Bredaseweg 6a Herenhuis (2-beukig) 

Drimmelen n  Bredaseweg 12b Herenhuis (klokgevels) 
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Drimmelen  Hoofdstraat 58 Boerderij 

Drimmelen  Hoofdstraat 76 Woonhuis 

Etten-Leur  Boutweg 21 Boerderij 

Moerdijk  Zuiddijk 1a en 1b 
Huize Roville. De vermoedelijke voormalige 
buitenplaats is gelegen in de oksel van de Zuiddijk 
en Pootweg. 

Tabel 2: Inventarisatie Historische Stedenbouw 

 

2.3 Inventarisatie Elementen Cultuurhistorische waarden 
Historische Kaarten 

Figuur 6, ook als shapefile is aangeleverd bij dit rapport, geeft de historische dijken, duikers en andere 
historische waterkundige elementen weer. De elementen per tracé zijn beschreven in Tabel 3.  Deze kaart 
dient ter ondersteuning van de cultuurhistorische inventarisatie van de provincie weergegeven in Figuur 4.  
Bij het inventariseren van de cultuurhistorisch waterkundige elementen in Figuur 6 is gekeken naar de 

historische kaarten van 1850, 1900 en 1950. 

Tabel 3: Inventarisatie cultuurhistorische waterkundige elementen aan de hand van de topografische kaarten tussen 
1850-1950.  

Gemeente Tracé Element  

Drimmelen, Etten-Leur, 

Moerdijk 

B112; B113, B114b, B114a; 
B116b; B116a;  B117a_a; 

Dijk ouder dan 1850 



 

Onze referentie: 079824239 B  - Datum: 2 mei 2018 

  

 

TOELICHTING KAARTEN CULTUURHISTORIE 

11 van 18 

 

Historische dijken en sluizen: 

Dijken vormen kenmerkende patronen in het landschap. Ze staan niet op zichzelf maar hebben altijd 
samenhang met andere waterstaatkundige kunstwerken zoals sluizen, bruggen, molens en gemalen die op, 
in of aan de dijk gebouwd zijn (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2013).  

De dijken behoren tot het cultuurlandschap van West-Brabant. De eerste dijken in West-Brabant zijn 
opgeworpen in de Late Middeleeuwen, Vroeger bestond het landschap met name uit veen en water. In de 
Middeleeuwen begon men met het afgraven van dit veen voor de turfwinning. In 1421 vindt de Sint Elisabeth 
vloed plaats. Een van de grootste overstromingen waarbij een groot gedeelte van West-Brabant wordt 
overspoeld door het water. Na deze ramp worden door de middeleeuwse boeren terpen en dijken gebouwd 
als bescherming tegen het water. Ook graven en onderhouden ze sloten om water af en aan te voeren. Het 
gebied wordt steeds verder ingepolderd.

1
 

Tijdens de Tachtigjarige oorlog komen hier nog extra dijken en sluizen bij die, door het onderwater zetten 
van grote stukken land, het gebied moeten verdedigen tegen de vijand. De ontwikkeling van de 
zuiderwaterlinie zorgen ervoor dat op strategische plekken in West-Brabant het land onder water kon worden 
gezet om zo de weg voor de vijand te versperren. In Nederland bleek het onder water laten lopen van 
gebieden een goede manier om vijandelijke legers tegen te houden. De dijk of wal heeft dan meestal een 
functie bij de begrenzing van een inundatiegebied (defensiedijk of liniedijk). De dijk vormt een onderdeel van 
een stelsel waar ook toevoerkanalen, sluizen en inundatiekommen deel van uit maken (RCE 2013). 

Watergangen 

Binnen het plangebied bevinden zich verschillende historische watergangen die al op de kaart uit 1850 staan 
aangegeven zie Bijlage 2). De watergangen bevinden zich bij dijktracés B115, B117a_a en B118.  

Molens en stoomgemalen 

                                                      

1
 https://www.brabantsedelta.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/historisch-archief/geschiedenis-brabantse-

delta.html 

B098b_I; B098b_II; 
B098a_I; B098a_II 

Moerdijk, Drimmelen, 

Breda 

B115; B117b, B117a_b; 
B118; B100b; B099a; 
B098d; B098c;   

Dijk jonger dan 1850 

Drimmelen B116b Watermolen 

Moerdijk B114a Krouwelgorsche watermolen 

Drimmelen B116a B117b Korenmolen De Arend 

Drimmelen B116b Watermolen 

Moerdijk B114a Stoomgemaal 

Moerdijk, Drimmelen B115; B117a_a; B118 Historische watergang 

Moerdijk, Breda B114a; B098c; B098d Duiker 

nvt Valt buiten de tracés Sluis 

  nvt Valt buiten de tracés Redoute 

Drimmelen B116a Drassig gebied 
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Binnen de dijktracés bevinden zich drie molens. Een van deze twee molens is de Stellingkorenmolen van 
Terheijden die ook geregistreerd staat als rijksmonument (nr. 34992), gelegen bij dijktracé B116a en B117b. 
Op de historische kaart uit 1850 staat ook een molen aangegeven bij dijktracé B114a, dit is de 
Krouwelgorsche watermolen (zie Bijlage 2). Net buiten het dijktracé B114a staat op de historische kaart ook 
nog een stoomgemaal afgebeeld. Ook staat er op het historisch kaartmateriaal een watermolen aangegeven 
bij B116b. 

Redoute 

Ten westen van dijktracé B098a_II ligt een redoute die onderdeel uitmaakte van de zuiderwaterlinie. In deze 
linie kom door middel van inundatie grote gebieden onderwater worden gezet om zo de weg voor de vijand 
te versperren. De linies hebben lange tijd een functie kunnen vervullen in de verdediging van het land. Delen 
van de vestingwerken/linies zijn voor het laatst in gebruik geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog 
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3 RISICO’S EN KANSEN 

Risico’s  

De verbeteringen aan dijktracés B117b, B117a_a en B117a_b vormen het belangrijkste risico voor de (zeer) 
hoge cultuurhistorische waarden van De Kleine Schans en het cultuurhistorisch landschap: De 
Zuiderwaterlinie bij Terheijden.  

Daarnaast bevinden bijna alle dijktracés op cultuurhistorische lijnen die door de provincie zijn 
geïnventariseerd als lijnen van hoge en redelijk hoge cultuurhistorische waarde. Mogelijk kunnen deze 
waarden door de voorziene maatregelen worden bedreigd. De maatregelen van de versterkingsopgave 
dienen zodanig te worden vormgegeven dat de cultuurhistorische waarden van de dijk intact blijft en mogelijk 
zelfs wordt versterkt. Door een extra verdiepingsslag te maken en te onderzoeken in welke context deze 
dijken zijn aangelegd en welke cultuurhistorische waarden ze nu nog bezitten kunnen de cultuurhistorische 
waarden behouden en mogelijk versterkt worden.  

Kansen 

Het versterken van de regionale keringen biedt ook kansen om de cultuurhistorische waarden in het 
landschap te versterken. Met name de historische dijken die ook binnen de versterkingsopgave liggen 
bieden de gelegenheid om de cultuurhistorische waarden van de dijken te versterken.  

Het project Regionale keringen biedt ook kansen om de waarden van het cultuurhistorisch landschap dat 
behoort tot de Zuiderwaterlinie te versterken. In de inspiratieatlas Zuiderwaterlinie Noord-Brabant: Een open 
boek wordt onder andere het project Regionale Keringen van Waterschap Brabantse Delta genoemd als 
project waarbij  in de planvorming en uitvoering de cultuurhistorische waarden van de Zuiderwaterlinie 
kunnen worden meegenomen en versterkt (zie Figuur 3, Bijsterveld et al. 2016). 

 

Figuur 3: Gebied rondom Terheijden de gestippelde routes geven kansrijke lijnen aan (Bijsterveld et al. 2016).  
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4 ADVIES 

De tracés voor het project Regionale Keringen van Waterschap Brabantse Delta liggen in de regio West 
Brabant in de gemeentes Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. 

In deze quickscan is op basis van een beperkt aantal bronnen een overzicht gegeven van de aanwezige en 
verdwenen waarden. Op basis hiervan is duidelijk geworden dat het gaat om een cultuurhistorisch 
interessant gebied waarvan de dijken zelf als cultuurhistorisch waardevol worden gezien. Daarnaast liggen 
de tracés in een regio van de Zuiderwaterlinie. Het landschap rondom diverse dijktracés wordt gekenmerkt 
als cultuurhistorisch landschap van de zuiderwaterlinie. Tevens bevinden zich in het gebied verschillende 
inundatiezones waar water binnen kon worden gelaten om zo het gebied te beschermen tegen de troepen 
soldaten. Bij het versterken van waarden wordt dan ook aanbevolen integraal te kijken naar de historische 
dijken in combinatie met het  watersysteem en hun rol binnen de zuiderwaterlinie. Deze analyse resulteert in 
een aanpak om de cultuurhistorische waarden van de dijken te behouden en eventueel te versterken binnen 
het project Regionale Keringen.  

Ook voor de door de provincie aangeduide cultuurhistorische landschappen en vlakken binnen de tracés 
voor Regionale Keringen dient nagegaan te worden wat de huidige cultuurhistorische waarden zijn en hoe 
deze behouden en eventueel versterkt kunnen worden binnen de versterkingsopgave.  
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BIJLAGE 1 

 

Figuur 4: Inventarisatie Cultuurhistorische waarden vanuit de provincie Noord-Brabant (bron CHW 2010 van de Provincie Noord-Brabant en de informatie van de Provinciaal 
cultuurhistorisch beleidskaart).  
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Figuur 5: Inventarisatie Cultuurhistorische waarden ingezoomd op gebied rond Terheijden (bron CHW 2010 van de Provincie Noord-Brabant en de informatie van de Provinciaal 
cultuurhistorisch beleidskaart). 
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BIJLAGE 2 

 

Figuur 6: Inventarisatie cultuurhistorische waterkundig relevante werken Aanvullende elementen quickscan.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Waterschap Brabantse Delta wil de regionale keringen in haar gebied, die bij toetsing niet goedgekeurd zijn, 
versterken. Doelstelling van het project is bij te dragen aan de bescherming van West-Brabant tegen 
overstroming vanuit de regionale rivieren. Daartoe behoort ook het risico op overstroming vanuit het Mark-, 
Dintel- en Vlietsysteem bij de hogere waterstanden die op kunnen treden als het Volkerak-Zoommeer wordt 
ingezet als waterberging. Om de waterveiligheid in het gebied te garanderen is het waterschap gestart met 
de versterking van de regionale keringen. Doelstelling hierbij is om een integraal versterkte waterkeringen te 
verkrijgen, die voor een periode van 50 jaar voldoen aan de huidige vastgestelde veiligheidsnorm. 

Door de voorgenomen ingreep is mogelijk sprake van negatieve effecten op beschermde soorten of 
kwalificerende waarden van Natura 2000-gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna 
Wnb) of op wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen EHS). Zie 
bijlage A voor een beschrijving van het wettelijk kader van deze soort- en gebiedsbescherming.  

In de voorliggende rapportage is beschreven waar bij een versterking de risico‟s voor natuur liggen binnen 

het onderzoeksgebied ten gevolge van voorgenomen werkzaamheden.  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de deelgebieden en de uitgangspunten van deze natuurtoets besproken. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 de methodiek beschreven. In hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 staan de resultaten per deelgebied 
en sub-deelgebied. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 de algehele conclusie van de natuurtoets besproken. 

In bijlage A is het juridisch kader toegelicht en in bijlage B worden de resultaten van de stikstof berekening 
beschreven. 
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2 BESCHRIJVING VOORNEMEN 

2.1 Ligging onderzoeksgebied en indeling 

Het onderzoeksgebied is opgedeeld in vier verschillende deelgebieden (zie figuur 1). Deelgebieden 3 en 4 
liggen langs de Mark, deelgebied 2 langs de Dintel, deelgebied 1 ligt ten westen van Steenbergen langs de 
Westlandse Watergang. Voor het onderzoek zijn de deelgebieden nog onderverdeeld in kleinere eenheden. 

 
Figuur 1: Locatie onderzoeksgebied met de deelgebieden aangegeven. 

 

 

2.2 Gebiedskenmerken 

In de omgeving van het onderzoeksgebied bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals 
historische groenstructuren. Ook zijn er specifieke natuurwaarden aanwezig. Enkele dijkvakken bevinden 
zich in of nabij milieugevoelige gebieden zoals een stiltegebied en voormalige stortplaatsen. Enkele 
dijkvakken bevinden zich in zones waar veel mensen wonen (stedelijk gebied, zoals de kern Terheijden) of 
waar panden dichtbij de kruin aanwezig zijn – zowel in landelijk als stedelijk gebied. In de volgende tekst 
wordt per deelgebied een korte omschrijving gegeven van de belangrijkste gebiedskenmerken. 
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2.2.1 Deelgebied 1 – Westlandse Watergang in Steenbergen 

Binnen deelgebied Steenbergen liggen twee dijkvak dat afgekeurd is. De groene dijk langs de Westlandse 
watergang is afgekeurd op hoogte. De constructie langs het Doornedijkje aan de overzijde voldoet niet op 
het punt „val na hoog water‟. Het dijkvak bevindt zich aan de rand van de bebouwde omgeving. Op dit 
terrein, gelegen aan de Leerlooierij, bevindt zich ook een bedrijventerrein. Aan de overkant van het water 
hebben de bewoners van het Doornedijkje direct zicht op het dijkvak. Binnen het onderzoeksgebied vallen 
landbouwgronden, bos en ruigte struwelen en een brede watergang. 

 
Figuur 2: Ligging deelgebied 1 (rood gemarkeerd) met daaromheen een buffer van 55 meter. 
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2.2.2 Deelgebied 2 – Steiledijk en Blaakse Dijk 

Dit gebied kenmerkt zich door haar landschappelijke karakter met overwegend agrarische functies. Er 
bevinden zich wegen op de dijken en watergangen liggen dicht achter de dijken. Percelen zijn veelal in 
agrarisch gebruik. Daarnaast zijn met name in het westelijke gedeelte verschillende natuurwaarden 
aanwezig zoals bosschages, ruigtes, houtwallen, bomenlanen en kruidenrijke graslanden.  

Dit deelgebied bestaat uit de Steiledijk (westelijk tracé op onderstaande figuur) en de Blaakse Dijk (oostelijk 
tracé op onderstaande figuur). Ten tijde van voorbereiding van het onderzoek is geconcludeerd dat er voor 
de Blaakse Dijk enkel een onderhoudsopgave bestaat, waardoor deze geen deel uitmaakt van de geplande 
dijkversterking. Omwille van volledigheid is het resultaat van de inventarisatie voor de Blaakse Dijk toch 
opgenomen in voorliggend onderzoek 

 
Figuur 3: Ligging deelgebied 2 (rood gemarkeerd) met een buffer van 55 meter. 
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2.2.3 Deelgebied 3 – Mark (gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Breda) 

Onderscheidend in het gebied zijn de karakteristieke bomen op de Zeedijk en de aanwezigheid van een 
buitendijks industrieterrein. De opgave binnen deelgebied Etten-Leur bevindt zich in overwegend agrarisch 
gebied. Uitzondering hierop is het buitendijks gelegen industrieterrein. Binnen het deelgebied zijn 
karakteristieke bomenrijen te vinden. Op de kering is een ecologische verbindingszone projecteerd.  

Het deelgebied in Breda kent grotendeels agrarisch gebruik, terwijl een grote natuurontwikkeling (m.n gebied 
Weimeren) gepland is (zie hoofdstuk 6). Ook nu zijn er natuurgebieden met hoge waarden zoals kalkarme 
graslanden en bosstructuren. Daarnaast staan delen van het gebied onder invloed van ijzerrijk kwelwater.  

 
Figuur 4: Ligging deelgebied 3 (rood gemarkeerd) met een buffer van 55 meter. 

Deelgebied 3 is voor de inventarisatie onderverdeeld in verschillende trajecten. Zie onderstaande figuur. 



 

Onze referentie: 079894723 B  - Datum: 17 oktober 2018 

  

 

VERBETERING REGIONALE KERINGEN BRABANTSE DELTA 

11 van 115 

  
Figuur 5: Deeltrajecten deelgebied 3 t.b.v. inventarisatie. 
 

2.2.4 Deelgebied 4 – Mark (gemeenten Drimmelen en Breda) 

Het zuidelijk deel van deelgebied vier bestaat gedeeltelijk uit landelijk gebied met overwegend agrarische 
functies en natuurfuncties. Staatsbosbeheer is een belangrijke stakeholder in dit deelgebied als eigenaar 
van delen van de dijk en aangrenzende gronden. 

In en nabij Terheijden (gemeente Drimmelen) zijn er verschillende opgaven: hoge gronden aan de Bredase 
weg, dijkverbetering aan de rand van een woonwijk en langs de haven Terheijden, verbetering van een 
dijktracé in een bebouwingslint. Ten westen van Terheijden is de groene dijk in het agrarisch landschap juist 
weer kenmerkend. Binnen deelgebied Drimmelen ligt het grootste deel van de versterkingsopgave in het 
dorp Terheijden. In deze dicht bebouwde omgeving hebben veel woningen direct zicht op de rivier de Mark. 
De ruimte tussen bebouwing en rivier is gering. De dijk als zodanig is niet overal zichtbaar en loopt direct 
langs of door tuinen. Aan de oostkant van het dorp liggen ter hoogte van het bedrijventerrein de percelen die 
mogelijk tot woongebied worden getransformeerd. Hier is een lacune in het stelsel van regionale keringen – 
een kering is hier nodig is voor de vereiste veiligheid.  

Binnen dit deelgebied zijn ook natuurwaarden aanwezig zoals weidevogelrustgebieden, bosstroken en 
kruiden- en faunarijk grasland.  
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Figuur 6: Ligging deelgebied 4 (rood gemarkeerd) met een buffer van 55 meter. 

 

Deelgebied 4 is voor de inventarisatie onderverdeeld in verschillende trajecten. Zie onderstaande figuur. 
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Figuur 7: Deeltrajecten deelgebied 4 t.b.v. inventarisatie. 
 

2.3 Voornemen 

2.3.1 Ontwerp 

Het waterschap heeft de taak en de ambitie om de dijkversterking goed in te passen in het bestaande 
landschap. Dit gaat enerzijds om het behouden van de reeds aanwezige waarden, alsook het benutten van 
kansen om kwaliteit toe te voegen aan de omgeving. Het waterschap wil de dijk hiermee in één keer goed in 
passen voor nu en de toekomst. Dit betekent dat uit wordt gegaan van de volgende uitgangspunten: 
• Het project vindt plaats tussen de zogenoemde “projectlijnen”. Deze projectlijnen die voor dit onderzoek 

zijn gebruikt, bevinden zich op een afstand van de maximale verbreding (50 meter) plus de werkstrook (5 
meter) van de dijk. In de praktijk zal deze ruimte niet helemaal opgevuld worden, met name bij de grotere 
watergangen of bij aanwezigheid van bebouwing, is het niet aannemelijk dat de versterking die kant wordt 
uitgevoerd. Maar voor deze risicoanalyse is het uitgangspunt dat het project in principe tussen de 
projectlijnen kan plaatsvinden. 

• Woonbebouwing in de zonering van de (toekomstige) dijk blijft gehandhaafd. Overige bebouwing in de 
zonering van de (toekomstige) dijk kan gesloopt worden, afhankelijk van de verdere integrale afweging 
binnen het project. Voor vergunde objecten geldt dat als ze de uitvoering van de dijkverbetering 
belemmeren en/of bemoeilijken, worden deze objecten, afhankelijk van de in de verleende vergunning 
opgenomen voorwaarden, ingepast. Voor de risicoanalyse wordt niet bekeken welke objecten vergund 
zijn en welke niet, derhalve wordt voor de risicoanalyse uitgegaan dat alle structuren met uitzondering 
van woonbebouwing gesloopt kunnen worden. 

• Als de bomen geen bedreiging vormen voor de kwaliteit van de dijk maar de uitvoering van de 
verbetering belemmeren/bemoeilijken zal afhankelijk van de specifieke situatie worden bezien of 
handhaving van de bomen mogelijk is door de uitvoering hierop af te stemmen. Er dient in dit geval wel 
een duidelijke meerwaarde te zijn in ruimtelijke kwaliteit. Indien rooien van de bomen onoverkomelijk is, 
zal worden bezien of herplant nodig is, mede in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Als de bomen een 
bedreiging vormen voor de kwaliteit van de dijk, moeten deze bomen worden gekapt, tenzij er sprake is 
van een duidelijke meerwaarde in ruimtelijke kwaliteit. In dat geval worden de bomen ingepast. 
Uitgangspunt voor de risicoanalyse natuur is dat alle bomen binnen de projectlijnen gekapt kunnen 
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worden. In het afwegingsproces wordt een integrale analyse gemaakt van de verschillende belangen 
rondom bomen 

• Voor de risicoanalyse wordt uitgegaan dat over de hele lengte van de nieuwe dijken extensieve recreatie 
kan plaatsvinden. Het is nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Vanuit ruimtelijke 
kwaliteit is het wenselijk om over de kering een eenvoudig wandel- / fietsspoor aan te leggen. Dit kan 
conflicteren met de belangen (w.o. privacy en landgebruik) van perceeleigenaren en/of woningeigenaren 
waarvan de tuin grenst aan de dijk.  

• Aanwezige watergangen worden in vergelijkbare dimensies teruggebracht als de dijk leidt tot 
ruimtebeslag op de watergangen. 

 

2.3.2 Werkzaamheden 

Deze risicoanalyse wordt opgesteld op een moment in de planvorming dat het ontwerp en daarmee de 
werkzaamheden nog niet definitief zijn. Ten aanzien van de werkzaamheden zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
• De dijk wordt verhoogd. Dit zal met een combinatie van klei en meer zandige grond gebeuren. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden moet mogelijk aan de voet van de teen van de dijk worden 

gegraven om de teen bloot te leggen.  
• Aan- en afvoer van materieel en materiaal vindt plaats vanaf bestaande wegen. Het is ook denkbaar dat 

transport te water plaats vindt; de aanvoer via de weg is een conservatieve aanname m.b.t. emissies.  
• Voor de opslag van materieel en materiaal worden mogelijk depots gebruikt. In dit stadium van de 

planvorming is nog niet bekend waar deze depots komen en derhalve zijn deze niet meegenomen in de 
risicoanalyse. Over het algemeen is wel te stellen dat depots in of aan de rand van beschermde 
natuurgebieden en/of leefgebieden van beschermde soorten vanuit natuur een groter risico vormen dan 
als deze op afstand van beschermde leefgebieden en/of leefgebieden van beschermde soorten komen te 
liggen. 

• Opslag van materiaal vindt niet plaats buiten het werkgebied of depots. 
• Na afronding van de werkzaamheden wordt een eventuele werkstrook op de oorspronkelijke hoogte 

teruggebracht.  
• Watervoerende sloten blijven gedurende de duur van de werkzaamheden water voeren.  
• Voor de werkzaamheden wordt buiten het permanente ruimtebeslag een werkstrook van 5 meter breed 

aangehouden. 

 

2.3.3 Planning 

Uitgangspunt is dat de werkzaamheden meerdere jaren kunnen duren en dat de werkzaamheden in principe 
jaarrond plaatsvinden, voor zover wet- en regelgeving dit toestaat. 
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3 METHODIEK 

3.1 Algemeen 

Om inzicht te krijgen in de risico‟s dit optreden in het kader van natuur is het van belang om zicht te hebben 

op beschermde natuurwaarden. Wanneer het gaat over beschermde natuurwaarden zijn drie soorten 
natuurwaarden van belang bij de verbetering van de regionale keringen: Natura 2000-gebieden (aspect 
gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming, het Natuurnetwerk Brabant (NNB) inclusief EVZ‟s en 

beschermde soorten (aspect soortbescherming van de Wet natuurbescherming). De bescherming is 
beschreven in het juridisch kader in Bijlage A 

Het onderzoeksgebied ligt binnen het werkgebied (zie uitgangspunten in het vorige hoofdstuk) waar de 
werkzaamheden plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is groter dan het plangebied: het gebied waarbinnen 
effecten op kunnen treden als gevolge van de dijkverbetering.  

3.2 Natura 2000-gebieden 

Figuur 8 laat zien waar de Natura 2000-gebieden nabij het onderzoeksgebied zijn gelegen. Natura 2000-
gebieden liggen op aanzienlijke afstand: minimaal 5 km. Effecten als gevolg van ruimtebeslag, geluid, licht, 
trilling of hydrologische effecten zijn uitgesloten gezien deze afstand. Alleen effecten van stikstofdepositie 
hebben een mogelijke reikwijdte tot in de Natura 2000-gebieden.  

 

Figuur 8: Natura 2000-gebieden in de omgeving van het onderzoeksgebied. 

 
Berekeningen van de stikstofdepositie zijn uitgevoerd met Aerius op 20 maart 2018 (kenmerk: 
RtQhVAYE8T72). De uitgangspunten en berekeningen zijn opgenomen in Bijlage B. Deze berekening zijn 
niet voor verschillende deelgebieden uitgevoerd maar voor het hele project. Uit de Aerius-berekening blijkt 
dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Op basis van de 
Aeriusberekeningen zijn schadelijke effecten op de Natura-2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie 
derhalve uitgesloten. Na het vaststellen van de definitieve werkzaamheden en vóór de uitvoering hiervan, is 
het noodzakelijk opnieuw een Aeriusberekening uit te voeren om definitief vast te stellen dat de 
werkzaamheden geen negatieve effecten veroorzaken op Natura-2000 gebieden door stikstofdepositie. 

Ulvenhoutse Bos 
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3.3 NNB 

Voor het bepalen van de mogelijke effecten op het NNB en EVZ‟s zijn de volgende stappen doorlopen: 
• Voor de mogelijke verbetering van de dijkversterking zijn projectlijnen bepaald. Het plan vindt plaats 

binnen deze projectlijnen.  
• De projectlijnen zijn over de gebieden die door de provincie zijn aangewezen als NNB en EVZ 

geprojecteerd. Op deze manier is duidelijk waar het project mogelijk leidt tot effecten op NNB en EVZ. 
• Deze kaarten zijn vervolgens gebruikt voor veldwerk. Daar waar het NNB en/of EVZ binnen de 

projectlijnen is gelegen, is in het veld gekeken: 
• Of het NNB of EVZ gerealiseerd is. 
• Of de waarde die de provincie heeft aangegeven overeen ook daadwerkelijk aanwezig is. 

• Op basis van de verkregen gegevens wordt vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten op het 
NNB en EVZ. 

Het resultaat is een risicokaart waarop te zien is welke delen langs de dijk bij versterking een risico 
opleveren als gevolg van de aanwezigheid van NNN. 

3.4 Beschermde soorten 

Voor het bepalen van de mogelijke effecten op beschermde soorten zijn de volgende stappen doorlopen: 
• Voor de mogelijke verbetering van de dijkversterking zijn projectlijnen bepaald. Het plan vindt plaats 

binnen deze projectlijnen.  
• Eerst is een bureaustudie uitgevoerd. Uit de NDFF en de website verspreidingsatlas.nl zijn gegevens 

verkregen. De verkregen gegevens zijn gecombineerd met de projectlijnen. Op deze manier is duidelijk 
waar het project mogelijk leidt tot effecten op NNB en EVZ. Beschermde soorten die binnen of nabij het 
plangebied voorkomen, zijn aandachtssoorten voor het veldwerk. 

• Deze kaarten zijn vervolgens gebruikt voor veldwerk. Daar waar beschermde soorten mogelijk of binnen 
de projectlijnen voorkomen, is in het veld gekeken: 
• Naar de habitatgeschiktheid van de dijk en omgeving. Er is geen soorteninventarisatie gedaan, maar 

in het veld gekeken op basis van de aangetroffen omstandigheden of het onderzoeksgebied geschikt 
leefgebied vormt of anderszins een functie heeft voor beschermde soorten. Zijn beschermde soorten 
wel waargenomen, dan is dit uiteraard genoteerd. 

• De veldbezoeken zijn uitgevoerd door Iris van Hamersveld ecoloog van Arcadis en hebben 
plaatsgevonden op 23 april 2018 (14

o
C, 3 Bft) en 9 mei 2018 (19

o
C, 3 Bft). Met een eenmalig 

veldbezoek is het niet mogelijk om een volledige inventarisatie van soorten te doen. Het eenmalige 
veldbezoek in het voorjaar is echter wel geschikt voor het doen van de hiervoor 
habitatgeschiktheidsbeoordelingen. Doordat de bomen vol in het blad stonden konden holen en 
nesten in bomen niet met zekerheid worden uitgesloten. 

Het resultaat is een risicokaart waarop te zien is welke delen langs de dijk bij versterking een risico 
opleveren als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Het gaat hier niet om een 
complete lijst met alle soorten die mogelijk een effect ondervinden, maar om inzicht in de potentiële risico‟s 

bij een dijkversterking. 

Tijdens de werkzaamheden moet te allen tijde rekening worden gehouden met de algemene zorgplicht 
(artikel 1.11 Wnb). Dit geldt ook voor vrijgestelde soorten. Hierbij gaat het om de volgende algemene 
mitigerende maatregelen: 
• Werk buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli). Als dit niet mogelijk is, dan worden plaatsen waar 

vogels kunnen broeden buiten het broedseizoen onklaar gemaakt. Hierbij moet gedacht worden aan de 
kap van bomen en het maaien van vegetatie. Het is ook mogelijk om bomen te kandelaberen, zodat het 
mogelijk is om ze in het broedseizoen volledig te kappen. Uitgangspunt is dat deze maatregelen worden 
genomen. Broedende vogels zijn vrijwel overal te verwachten en zijn dan ook niet onderscheidend voor 
de risicoanalyse. 

• Voorkom uitstraling van verlichting. In het bijzonder bomenrijen en watergangen niet extra verlichten. De 
dijk vormt een lijnvormig element in het landschap waarlangs vleermuizen kunnen navigeren. 
Uitgangspunt is dat deze maatregel wordt genomen, omdat vliegende vleermuizen vrijwel overal langs de 
dijk te verwachten zijn en dit risico dan ook niet onderscheidend is. 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur. In dit stadium van de planfase is nog niet 
helder welke routes gebruikt gaan worden en nieuwe routes kunnen leiden tot meer risico. Uitgangspunt 
voor de risicoanalyse is dat de bestaande infrastructuur wordt gebruikt. 
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• Bij het dempen van sloten en watergangen: Werk in één richting zodat dieren de kans hebben om te 
ontsnappen. Uitgangspunt voor de risicoanalyse is dat deze maatregelen worden genomen 

 

3.5 Risicoanalyse 

De dijkverbetering leidt mogelijk tot effecten op beschermde natuurwaarden. Hierbij is een onderscheid te 
maken in gebieden en soorten. 

Voor gebieden geldt dat ruimtebeslag leidt tot effecten. Hierbij is niet alleen relevant welke natuurwaarden 
verdwijnen door het ruimtebeslag, maar relevant is ook of het resterende deel van het natuurgebied nog 
blijvend kan functioneren door het verlies. Wanneer een te klein gebied overblijft, dan moet dit ook als 
verloren beschouwd worden. 

Ten aanzien van beschermde soorten zijn verschillende effecten mogelijk in de aanleg- en exploitatiefase. 
De effecten treden op tijdens de aanleg. Als gevolg van de dijkversterking is ruimtebeslag mogelijk op 
leefgebieden en verblijfplaatsen en sprake zijn van verstoring door licht, geluid, trilling en optische prikkels 
(aanwezigheid machines en personeel). De risicoanalyse richt zich met name op het aspect ruimtebeslag: 
ruimtebeslag leidt tot permanente vernietiging van leefgebieden en is specifiek voor de locatie waar de 
dijkversterking plaatsvindt. Verstoring daarentegen is minder specifiek: bij werkzaamheden binnendijks, is er 
sprake van verstoring aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de dijk. Bovendien is verstoring ook 
afhankelijk van de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Liggen depots ver weg of dicht bij 
de dijk? Wordt over de hele lengte van de dijk gereden voor transport van materieel of is een andere 
oplossing gevonden? Voor de mogelijkheden voor de dijkversterking is verstoring derhalve een weinig 
bepalende factor. De risicokaart kan echter ook gebruikt worden om te kijken waar het handig is om 
depotruimte in te richten, waar transportroutes mogelijk een risico vormen en waar het goed is om verstoring 
te beperken. 

Voor de risicoanalyse is uitgegaan van de natuurwaarden binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied. 
Welke risico‟s levert dit op? Dit is nader uitgewerkt voor het kader van het NNB en soortbescherming in 
Tabel 1. 

Tabel 1: Beschrijving van de risicocategorieën. 

Risico NNB Beschermde soorten (let op: bij de 
omschrijving hieronder kunnen een of 
meerdere omschrijven van toepassing zijn) 

Hoog • Het ruimtebeslag leidt ook tot verlies van 
de functie van de nabijgelegen NNN 
waardoor de compensatieopgave dus 
groter is dan het ruimtebeslag alleen.  

• Het gaat om ruimtebeslag wat niet nabij de 
locatie van het ruimtebeslag te herstellen 
is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het 
lastig is om de juiste abiotische 
omstandigheden te creëren of als er al 
beschermde natuurgebieden zijn gelegen. 

• Het gaat in het algemeen om zwaarder 
beschermde soorten 
(Habitatrichtlijnsoorten, vogels met 
jaarrond beschermd nest). 

• De staat van instandhouding van de soort 
(Andere soort) komt in gevaar door de 
werkzaamheden. 

• Het is niet mogelijk om met mitigerende 
maatregelen effecten te voorkomen. 

Midden • Het ruimtebeslag is aanzienlijk, maar leidt 
niet tot verlies van functie van 
aangrenzende delen. 

• Het gaat om ruimtebeslag waar aanvullend 
op de werkzaamheden nog compensatie is 
vereist.  

Tussencategorie: 
• Kan zowel om zwaarder 

(Habitatrichtlijnsoorten, vogels met 
jaarrond beschermd nest) als lichter 
beschermde soorten (Andere soorten) 
gaan.  

• Effecten op soorten zijn te voorkomen door 
het zorgvuldig treffen van mitigerende 
maatregelen. 

Laag • Het ruimtebeslag is beperkt. 
• Het gaat om ruimtebeslag dat relatief 

simpel te herstellen is op of nabij de locatie 
waar ruimtebeslag heeft plaatsgevonden. 

• Het gaat in het algemeen om lichter 
beschermde soorten (Andere soorten). 

• Het gaat om algemeen voorkomende 
soorten. De staat van instandhouding komt 
zeker niet in gevaar door versterking komt 
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Risico NNB Beschermde soorten (let op: bij de 
omschrijving hieronder kunnen een of 
meerdere omschrijven van toepassing zijn) 

niet in gevaar. 
• Effecten zijn goed te voorkomen door het 

nemen van mitigerende maatregelen.  

 

Het kan zijn dat verschillende risico‟s overlappen. Wanneer dit het geval is, wordt alleen het hoogste risico 

toegekend. Hierbij is wel een onderscheid gemaakt in risico‟s voor de NNN en beschermde soorten. 

Uit de risicoanalyse voor natuur volgen geen concrete maatregelen of ontwerpprincipe, maar risico‟s. Hoe 

groter het risico, hoe meer maatregelen of aanpassingen noodzakelijk zijn om de effecten te mitigeren en te 
compenseren. Bovendien is er ook sprake van een cumulatief effect: wanneer langs grote delen van de dijk 
dezelfde soorten worden beïnvloed dan is het aannemelijker dat de staat van instandhouding wordt 
aangetast. Als vuistregel is het volgende principe te hanteren: probeer risicogebieden zoveel te mijden met 
het ontwerp. Wanneer dit niet mogelijk is, geldt: hoe groter het risico, hoe meer maatregelen moeten worden 
genomen om te mitigeren en te compenseren. 
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4 DEELGEBIED 1 

4.1 NNB 

Aanwezigheid 

 
Figuur 9: NNB en waargenomen Beschermde soorten (NDFF) deelgebied 1. 
  

Binnen het onderzoeksgebied ligt NNB-gebied met het natuurbeheertype Beek en Bron (N03.01), zie figuur 
9. Dit natuurbeheertype loopt direct langs de dijk. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat dit NNB-gebied 
ook aanwezig is en voldoet aan de criteria voor voorgenoemde natuurbeheertype als beschreven in de Index 
Natuur en Landschap.  

Risico 

Bij ruimtebeslag naar het zuiden toe, is er sprake van ruimtebeslag op het natuurbeheertype Beek en bron 
(N03.01). De watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ watergang voldoet aan de 

eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in de permanente situatie 
geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden verandert niet. Er is geen 
sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag. 
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4.2 Beschermde soorten 

Tabel 2 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 2: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de ze soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Grote gele 
kwikstaart 

Marginale 
geschiktheid. De 
vegetatie is hoog 
waardoor het 
onderzoeksgebied 
geen optimale 
nestlocaties biedt 
voor de soort. 

Oevers zuidelijke 
watergang 

Midden: Bij 
werkzaamheden 
aan de oevers kan 
een enkel nest van 
de grote gele 
kwikstaart verstoord 
worden. Dit gaat 
echter om een 
incidenteel nest en 
zal geen invloed 
hebben op de staat 
van instandhouding 
van de soort. 

Gierzwaluw, 
huismus, kerkuil en 
steenuil 
(SOVON) 

Geschikte 
bebouwing 
aanwezig. 
Omgeving wordt 
gebruikt om te 
foerageren. 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: want 
bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt en er 
blijven voldoende 
foerageergebieden 
in de omgeving 
beschikbaar. 

Steenuil (SOVON) Hoge bomen waar 
mogelijk holtes in 
zitten 

Bos naast de 
Formido ten 
noorden van het 
dijkvlak. 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk nesten en 
essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest.  

Buizerd, havik en 
sperwer 
(SOVON) 

Hoge bomen met 
vertakkingen bieden 
geschikte 
nestlocaties voor de 
buizerd en havik. 
Het bos is niet dicht 
genoeg als 
nestlocatie voor de 
sperwer. 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

en/of eksternesten 
in zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut 

Oevers van 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. Kievit Weidevogels Aangrenzende 

akkers 
Groene specht Bos- en 

struweelvogels 
Bosstrook en tuinen 

Kauw, spreeuw Gebouwbewonende 
soorten 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Watergang en dijk  Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht 

Hoge bomen waar 
mogelijk holtes in 
zitten. Deze kunnen 
geschikte 
verblijfplaatsen 
bieden voor 
vleermuizen.  

Bos naast de 
Formido ten 
noorden van het 
dijkvlak. 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk 
verblijfplaatsen van 
vleermuizen 
verloren 

Mogelijke 
verblijfplaatsen in 
bebouwing 
aanwezig 

Bebouwing in het 
oosten en westen 
van het gebied 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Waterspitsmuis 
(verspreidingsatlas) 

De zuidelijke 
watergang heeft 
helder water met 
vegetatierijke 
oevers met een 
flauw talud. Dit is 
aantrekkelijk voor 
waterspitsmuis. 

Westlandse 
watergang 

Hoog: door 
werkzaamheden 
aan de watergang 
verdwijnt mogelijk 
essentieel 
leefgebied van de 
waterspitsmuis 

Bunzing 
(verspreidingsatlas) 

De zuidelijke 
watergang heeft 
vegetatierijke 
oevers welke 
voldoende 
beschutting bieden 
voor de bunzing. 

Geen: voor deze 
soort geldt een 
vrijstelling in de 
provincie Noord-
Brabant. Daarnaast 
zijn er genoeg 
uitwijkmogelijk-
heden voor de soort 
in de directe 
omgeving. 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bos naast de 
Formido ten 
noorden van het 
dijkvlak. 

Laag: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten, echter door 
kap van het bos 
gaat er een 
substantieel deel 
van het habitat 
verloren 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn 

mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied. 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bever 
(Verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast geen 
geschikt habitat 
aanwezig; te ver 
landinwaarts vanaf 
de grote rivieren, te 
dicht bij stedelijk 
gebied en geen 
geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
geen reptielen 
voor.

1
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Watergang is niet 
beschoeid en heeft 
onderwatervegetatie 

Westlandse 
watergang 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

De zuidelijke 
watergang heeft 
helder water met 
vegetatierijke 
oevers met een 
flauw talud. Dit 
vormt potentieel 
leefgebied.  

Westlandse 
watergang 

Laag: watergang 
wordt 
teruggebracht. 
Daarnaast is het 
treffen van 
mitigerende 
maatregelen voor 
deze soort 
voldoende. 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-

Niet relevant - Geen 

                                                      

1
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Brabant komen 
geen beschermde 
insecten voor. 

 

4.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 10 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 
kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 
Figuur 10: Risicokaart deelgebied 1. Gestreepte vlakken geven het risico weer binnen het onderzoeksgebied, voor 
Beschermde soorten.  

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen Wanneer bij versterkingen 

risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 
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Tabel 3: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 1. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in de NNN 

N03.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist.  

Hoog Kap van bos Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 

Dempen van 
watergang 

Waterspitsmuis Andere soort Grote gele 
kwikstaart 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen 

Grote 
modderkruiper 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking zoveel mogelijk te 
concentreren aan de noordkant van de dijk en de kap van het bos te vermijden.  
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5 DEELGEBIED 2 

5.1 Deelgebied 2.1 

5.1.1 NNB 

Er liggen geen NNB-gebieden binnen of nabij het plangebied. Risico‟s op NNB-gebieden als gevolg van 
dijkversterking zijn uitgesloten. 

5.1.2 Beschermde soorten 

Tabel 4 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 4: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 2.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas). 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd (NDFF) en 
havik (SOVON) 
 

De bomen zijn te 
klein om geschikt te 
zijn voor 
nestlocaties voor 
voorgenoemde 
vogels.  

Bomenrij op de dijk Geen: Geen 
geschikte 
nestlocaties 
aanwezig  

Boomvalk (NDFF) 
en ransuil (SOVON) 

Bomen binnen het 
plangebied zijn 
geschikt voor 
eksters en kraaien 
om in te broeden en 
zijn ook geschikt als 
nestlocatie voor 
boomvalk en 
ransuil. De bomen 
staan echter langs 
een weg en het 
omliggende 
landbouwgebied is 
geen optimaal 
foerageergebied. 
Aanwezigheid is 
echter niet 
uitgesloten. 

Laag: Kans dat 
boomvalk broedt is 
klein, aanwezigheid 
is echter niet 
uitgesloten. 

Kerkuil en steenuil 
(SOVON) 

De bomen hebben 
geen holen waarin 

Geen: Geen 
geschikte 



 

Onze referentie: 079894723 B  - Datum: 17 oktober 2018 

  

 

VERBETERING REGIONALE KERINGEN BRABANTSE DELTA 

26 van 115 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

de soorten kunnen 
broeden. 

nestlocaties 
aanwezig 

Gierzwaluw, 
huismus, kerkuil en 
steenuil  

De huizen langs de 
dijk bieden 
geschikte 
nestlocaties en de 
omgeving geschikte 
foerageergebieden.  

Huizen met tuinen 
aan de westkant 
van de dijk. 

Geen: Bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. Bij 
ruimtebeslag gaat 
geen essentieel 
foerageergebied 
voor huismussen 
verloren. 
Aansluitend op deze 
tuinen is namelijk 
voldoende 
alternatief 
leefgebied 
aanwezig.  

Huizen met tuinen 
aan de oostkant van 
de dijk. 

Midden: Bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. Bij 
ruimtebeslag gaat 
mogelijk essentieel 
foerageergebied 
voor de huismus 
verloren aangezien 
deze bebouwing 
geïsoleerd staat en 
er geen alternatief 
foerageergebied, als 
heggen en stuiken, 
in de buurt 
aanwezig is.  

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bomenrij en tuinen Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. 

Kauw Gebouwbewonende 
soorten 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. Kievit Weidevogels Aangrenzende 

akkers 
Vleermuizen Watervleermuis, 

laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

De bomen hebben 
geen holen en 
verbinden geen 
verblijfplaatsen of 
foerageergebieden 
van vleermuizen 
met elkaar.  

Bomenrij op dijk Geen: geen 
geschikte 
verblijfplaatsen of 
vliegroute. 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute. 

Watergang en dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht. 

Mogelijke 
verblijfplaatsen in 
bebouwing 

Bebouwing in het 
oosten en westen 
van het gebied 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

aanwezig 
Grondgebon
den 
zoogdieren 

Dwergspitsmuis, 
egel, aardmuis, 
huisspitsmuis, 
veldmuis en 
hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

De ruigtes en tuinen 
met voldoende 
beschutting voor 
algemene soorten. 
Beschutting is wat 
beperkt voor 
hermelijn. 

Ruigtes en tuinen Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Waterspitsmuis 
(verspreidingsatlas) 

Oevers 
watergangen zijn te 
steil en monotoon 
begroeid om te 
dienen als 
leefgebied voor de 
waterspitsmuis. 

Oevers waterkant Geen: geen 
geschikt leefgebied. 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis en ree 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden, 
ruigtes en met 
geschikt leefgebied. 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bever 
(Verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast geen 
geschikt habitat 
aanwezig; te ver 
landinwaarts vanaf 
de grote rivieren en 
geen geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

2
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

De watergang heeft 
steile oevers, is 
smal en heeft een 
dik kroosdek wat 
duidt op eutrofiëring. 
Deze watergang is 
alleen geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën zoals de 
bruine kikker, 
gewone pad en 
bastaardkikker.  

Watergang ten 
zuiden van de dijk. 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

De watergang heeft 
beschoeiing en 

Watergang ten 
noorden van de dijk. 

                                                      

2
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

weinig 
watervegetatie. Hier 
komen alleen 
algemene amfibieën 
voor. 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie is 
ongeschikt voor de 
grote 
modderkruiper. 

Watergang ten 
zuiden van de dijk. 

Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig.  

De watergang is 
beschoeid, heeft 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
derhalve ongeschikt 
voor de grote 
modderkruiper 

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

 

5.1.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 12 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 
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Figuur 11: Risicokaart deelgebied 2.1. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald. Bij verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn mogelijk naast 
mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 5: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 2.1. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Kap bomenrij 
op de dijk 

Vogels met jaarrond 
beschermde nesten 

Vogelrichtlijn  Broedvogelcontrole 
voorafgaand 
werkzaamheden.  

Midden Ruimtebeslag 
tuinen 

Huismus Vogelrichtlijn Soortgericht 
onderzoek  

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om de kap van de bomen op de dijk te vermijden 
en geen ruimtebeslag te leggen op de tuinen binnen het plangebied. 
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5.2 Deel 2.2 - Blaaksedijk 

5.2.1 NNB 

Aanwezigheid 

 
Figuur 12: NNB en waargenomen Beschermde soorten (NDFF) deelgebied 2. 

 
Dijkvlak 2.2 grenst aan drie NNB-gebieden met beheertypen; Vochtig bos met productie (N16.04), Beek en 
Bron (N03.01) en Houtwal en houtsingel (L01.02). Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het NNB-
gebieden voldoen aan de criteria van voorgenoemde natuurbeheertypen als beschreven in de Index Natuur 
en Landschap. 

Risico 

Ruimtebeslag op het NNB-gebieden vochtig bos met productie en houtwal en houtsingel resulteert in 
permanente verandering van de waarde en kenmerken van beide natuurtypen en het verloren gaan van de 
functie van het resterende deel. Het risico van ruimtebeslag voor deze natuurtypen is daarom hoog. De 
watergangen met natuurbeheertype Beek en bron worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ 

watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in 
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden 
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag. 
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5.2.2 Beschermde soorten 

Tabel 6 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 6: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 2.2. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd (NDFF), 
havik en sperwer 
(SOVON) 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 

Bosgebied Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk nesten en 
essentieel 
leefgebied verloren 
van vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest. 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Gierzwaluw (NDFF), 
steenuil, kerkuil en 
huismus (SOVON) 

De boerderijen, 
groene tuinen en 
erven zijn geschikt 
foerageergebied.  

Boerderijen aan de 
noordkant 

Geen: bebouwing 
wordt niet gesloopt. 

Erven en tuinen van 
boerderijen. 

Geen: bij 
ruimtebeslag zijn er 
voldoende 
uitwijkmogelijk-
heden. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bosstrook en tuinen Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. 

Kauw Gebouwbewonende 
soorten 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bebouwing 
wordt niet gesloopt. 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Oevers langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Kievit Weidevogels Aangrenzende 
akkers 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 

De bomenrij is 
geschikt als 
vliegroute en 
foerageergebied 
voor vleermuizen. 

Bomenrij tussen 
boerderijen aan de 
Blaaksedijk die 
afbuigt naar het 
oosten over de 

Hoog: Door het 
kappen van de 
bomenrij gaan 
mogelijk essentieel 
foerageergebied en 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

 oprijlaan van een 
oostelijk gelegen 
boerderij. 

vliegroutes van 
vleermuizen 
verloren. 

Deze boerderijen 
zijn geschikt als 
verblijfplaats en 
foerageergebied 
voor 
gebouwbewonende 
vleermuizen. 

Boerderijen aan de 
noordkant 

Geen: bebouwing 
wordt niet gesloopt. 

Erven en tuinen van 
boerderijen. 

Geen: bij 
ruimtebeslag zijn er 
voldoende 
uitwijkmogelijkhede
n. 

De bosstrook heeft 
mogelijk bomen met 
holtes 
(verblijfplaatsen) en 
biedt 
foerageergebied 
voor vleermuizen 

Bosstrook ten 
westen van de dijk 

Hoog: door het 
kappen van de 
bosstrook gaan 
mogelijk 
verblijfplaatsen 
essentieel 
leefgebied van 
vleermuizen 
verloren. 

Lijnvormige 
structuren die 
fungeren als 
vliegroute 

Dijk en watergang Geen: dijk en 
watergang worden 
beide terug 
gebracht. 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Bunzing 
(verspreidingsatlas) 

Voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
aanwezig. 

Struiken, 
houtwallen, tuinen 
en erven 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Hermelijn en 
steenmarter 
(verspreidingsatlas) 

Matig: bij 
ruimtebeslag op 
tuinen en erven gaat 
mogelijk leefgebied 
verloren. Er zijn 
echter voldoende 
uitwijkmogelijk-
heden voor de 
soort. 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosstrook Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn. 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen. 

Haas, egel, konijn, Open graslanden Dijk en Geen: Er geldt een 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

met geschikt 
leefgebied. 

landbouwgrond vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bever 
(Verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast geen 
geschikt habitat 
aanwezig; te ver 
landinwaarts vanaf 
de grote rivieren, 
geen geschikt 
foerageergebied en 
door het gebied 
loopt een veel 
gebruikte weg die 
voor verstoring 
zorgt.  

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

3
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

De watergangen 
staan sterk onder 
invloed van het 
omliggende 
landbouwgebied. 
Hier komen alleen 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën voor. 

Alle watergangen 
binnen het gebied 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Helder water met 
flauw talud en 
vegetatierijke 
oevers.  

Watergang achter 
het bos en brede 
watergang in het 
zuiden 

Laag: watergang 
wordt 
teruggebracht. 
Uitgangspunt is dat 
werkzaamheden 
zorgvuldig worden 
uitgevoerd. 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
derhalve 
ongeschikt. 

Watergangen langs 
de dijk 

Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig.  

                                                      

3
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

 

5.2.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 13 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 

Figuur 13: Risicokaart deelgebied 2.2. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

 

Tabel 7 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 7: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 2.2 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 

Te nemen 
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natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in het NNB 

N03.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist.  

Dempen 
watergang 
achter bos 

Grote 
modderkruiper 

Andere soort - Werk buiten de 
gevoelige 
perioden 

Matig Kap/verwijderen 
struiken, 
houtwallen, 
tuinen en erven 

Hermelijn en 
steenmarter 

Habitatrichtlijn - Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen 

Hoog Kap van bos Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 

Kap bomenrij op 
dijk 

Vleermuizen Habitatrichtlijn - • Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen 

Werkzaamheden 
in het NNB 

N16.04 en 
L01.02 

NNB - • Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking zoveel mogelijk te 
concentreren aan de noordkant van de dijk en de kap van het bos en bomenrij te vermijden. 
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6 DEELGEBIED 3 

6.1 Deelgebied 3.1 

6.1.1 NNB 

Aanwezigheid 

 
Figuur 14: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.1. 

Deelgebied 3.1 is opgesplitst in een noord- en zuiddeel. In het noordelijk deel is er overlap met NNB met het 
natuurbeheertype N16.04 Vochtig bos met productie. Het zuidelijke deel heeft overlap met NNB met het 
natuurbeheertype N03.01 Beek en bron. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het NNB-gebied in het 
noordelijke deel niet volledig voldoet aan het beheertype vochtig bos met productie N16.04. Aan de oostkant 
valt een deel van het NNB-gebied onder de eigendom van de nabij staande boerderij. In dit stuk staat geen 
bos maar ligt hier een open veld met een poel. De daadwerkelijke grens van natuur met kenmerken van 
beheertype N16.04 komt overeen met het rode vlak zoals weergegeven op Figuur 15. De natuur in de 
overige NNB-delen voldoet aan de criteria van de natuurbeheertypen als beschreven in de Index Natuur en 
Landschap. 

Risico 

Voor versterkingen van beide deelgebieden geldt dat versterkingen naar het noorden leiden tot ruimtebeslag 
op de natuurbeheertypen N16.04 Vochtig bos met productie (noordelijk deel) en N03.01 Beek en bron 
(zuidelijk deel). Voor N16.04 Vochtig bos met productie geldt dat er geen sprake is van verlies van de hele 
functionele eenheid, het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als middelgroot. 
Voor N03.01 Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ 

watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in 
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden 
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag. 
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6.1.2 Beschermde soorten 

Tabel 8 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden voor het noordelijk deel. Tabel 9 doet hetzelfde voor het zuidelijk 
deel. 

Tabel 8: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor het noordelijk deel van deelgebied 3.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is 
weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd (NDFF), 
havik en sperwer 
(SOVON) 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 

Bosstrook Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk nesten en 
essentieel 
leefgebied verloren 
van vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest.  

 
Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Gierzwaluw, 
huismus, kerkuil en 
steenuil 
(SOVON) 

Geschikte 
bebouwing 
aanwezig en 
foerageergebieden 
in de omgeving. 

Bebouwing aan de 
oostkant van het 
gebied 

Geen: er wordt 
vanuit gegaan dat 
bewoonde 
bebouwing niet 
wordt gesloopt. 
Foerageergebieden 
worden ook niet 
aangetast. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bosstrook en tuin Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Kauw Gebouwbewonende 
soorten 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Oevers langs 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen Kievit Weidevogels Aangrenzende 

akkers 
Vleermuizen Watervleermuis, 

laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 

De bosstrook in het 
gebied biedt 
geschikt 
foerageergebied en 

Bosstrook ten 
noorden van de dijk 

Midden: door de kap 
van het bos gaat 
mogelijk leefgebied 
van vleermuizen 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

vliegroutes voor 
vleermuizen. De 
bomen zijn echter 
niet geschikt als 
verblijfplaatsen voor 
vleermuizen 
vanwege het gebrek 
aan holtes. 

verloren. Er blijft 
echter een groot 
deel van het bos 
staan en de 
lijnvormige structuur 
van de vliegroute 
wordt alleen 
verplaatst naar het 
noorden. 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute. 

Dijk en watergang Geen: Watergang 
en dijk worden 
teruggebracht. 

Geschikte 
verblijfplekken in 
gebouwen aanwezig 

Bebouwing oostkant 
gebied 

Geen: bewoonde 
gebouwen worden 
niet gesloopt. 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosstrook ten 
noorden van de dijk 

Laag: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten, echter door 
kap van het bos 
gaat er een 
substantieel deel 
van het habitat 
verloren 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn. 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk essentieel 
leefgebied en 
verblijfsplaatsen  
verloren. Eekhoorn 

(verspreidingsatlas) 
Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen. 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied. 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bever 
(Verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast geen 
geschikt habitat 
aanwezig; geen 
geschikt 
foerageergebied 
aanwezig en weinig 
beschutting voor 
een burcht. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 

Niet relevant - Geen 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

vrijwel geen 
reptielen voor.

4
 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Watergang staat 
onder invloed van 
de omgelegen 
landbouw en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën 

Watergang langs de 
dijk en poel 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
derhalve 
ongeschikt. 

Watergang langs de 
dijk 

Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

 

Tabel 9: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor het zuidelijk deel van deelgebied 3.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is 
weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

 Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 

Buizerd (NDFF), 
steenuil, kerkuil, 

De bomen binnen 
het plangebied zijn 

 Geen: Geen 
geschikte 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

beschermd 
nest 

havik, sperwer, 
boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

te klein om 
geschikte 
nestlocaties te 
bieden voor vogels 
met jaarrond 
beschermde nesten 
en bebouwing is 
niet aanwezig. Het 
plangebied maakt 
deel uit van 
foerageergebieden 
voor deze soorten. 

nestlocaties 
aanwezig. 
Vergelijkbare 
foerageergebieden 
blijven wel 
aanwezig. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bomenrij op de dijk Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Kievit Weidevogels Aangrenzende 
akkers 

Blauwe reiger, 
bosrietzanger, 
kleine karekiet 

Moerasvogels Moerassige oevers 
langs de Mark 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Bomen op de dijk 
zijn te klein voor 
geschikte 
verblijfsplaatsen 
voor vleermuizen. 
Daarnaast verbindt 
de bomenrij geen 
foerageergebied of 
verblijfsplaatsen 
met elkaar en vormt 
geen belangrijke 
vliegroute. 

Bomenrij op de dijk Geen: functie van 
bomen voor 
vleermuizen is 
beperkt. 

Lijnvormige 
structuren die 
fungeren als 
vliegroute 

Watergangen en dijk Geen: dijken en 
watergangen 
worden 
teruggebracht. 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied. 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bunzing 
(verspreidingsatlas) 

De watergang heeft 
vegetatierijke 
oevers welke 
voldoende 
beschutting bieden. 

Oevers van de 
watergang 

Dwergspitsmuis, 
egel, bosmuis, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Er is een kleine 
strook met ruigte 
aanwezig welke 
beschutting en 
foerageergebied 
biedt . 

Ruigtestrook 

Bever 
(Verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast geen 
geschikt habitat 

- Geen 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

aanwezig; geen 
geschikt 
foerageergebied 
aanwezig en weinig 
beschutting voor 
een burcht. 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

5
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

De Mark heeft 
vegetatierijke 
oevers met 
voldoende schutting 
en is geschikt voor 
amfibiesoorten.  

De Mark Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Watergang staat 
onder invloed van 
de omgelegen 
landbouw en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën, 

Sloot zuidkant dijk 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

De rivier is te diep 
en snelstromend 
voor de grote 
modderkruiper. 

De Mark Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig. 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
ongeschikt. 

Sloot zuidkant dijk 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

 

6.1.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 15 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 

                                                      

5
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Figuur 15: Risicokaart deelgebied 3.1. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
beschermde soorten.   

Tabel 10 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 10: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.1. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in het NNB 

N03.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist.  

Midden Werkzaamheden 
in het NNB 

N16.04 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist 

Hoog Kap van bos 
noordkant 
gebied 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 
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Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking in het noordelijk deel zoveel 
mogelijk te concentreren ten zuiden van de dijk en hierbij de kap van het bos te vermijden. In het zuidelijke 
deel zijn er geen risico‟s voor natuur aanwezig. 
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6.2 Deelgebied 3.2 

6.2.1 NNB 

Aanwezigheid 

 
Figuur 16: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.2. 

Deelgebied 3.2 (buitengebied Moerdijk, omgeving Zuiddijk) ligt gedeeltelijk in NNB-gebieden met de 
volgende beheertypen; N16.04 Vochtig bos met productie, N16.03 Droog bos met productie en N03.01 Beek 
en bron. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen binnen deze NNB-gebieden 
voldoen aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en Landschap. 

Risico 

Voor beide versterkingen is er mogelijk ruimtebeslag op N16.03 Droog bos met productie. Daarnaast kan er 
bij de zuidelijke versterking ruimtebeslag zijn op N16.04 vochtig bos met productie. Voor beide natuurtypen 
geldt dat er geen sprake is van verlies van de hele functionele eenheid, het is wel nodig om voor het 
ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als middelgroot ingeschat.  
Voor N03.01 Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ 

watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in 
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden 
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag. 
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6.2.2 Beschermde soorten 

Tabel 11 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 11: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 3.2. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig. 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Bomenrij op de dijk 
in het westelijke 
deel van het 
plangebied 

Laag: door kap 
bomenrij kunnen 
mogelijk 
nestlocaties van 
jaarrond 
beschermde soorten 
worden verwijderd 
echter de kans dat 
een boomvalk of 
ransuil langs een 
drukke provinciale 
weg gaat broeden is 
erg klein. 

Gierzwaluw, 
huismus, steenuil en 
kerkuil (SOVON) 

Geschikte 
bebouwing 
aanwezig 

Bebouwing 
westkant gebied en 
boerderij 

Geen: want 
bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. 

Foerageergebied 
aanwezig  

Tuin boerderij Geen: Wanneer er 
beslag wordt gelegd 
op de tuin blijft er 
voldoende 
alternatief 
foerageergebied 
beschikbaar. 

Buizerd, havik en 
sperwer 
(SOVON) 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 

Bosstroken die 
onderdeel zijn van 
het NNB-gebied. 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk nesten en 
essentieel 
leefgebied verloren 
van vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest. 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Vogels 
zonder 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bomenrij, bosstrook 
en tuinen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

jaarrond 
beschermd 
nest 

effecten grotendeels 
te voorkomen 

Kauw Gebouw 
bewonende soorten 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen Kievit Weidevogels Aangrenzende 

akkers 
Blauwe reiger, 
bosrietzanger, 
kleine karekiet 

Moerasvogels Moerassige oevers 
langs de Mark 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Bomenrij die 
geschikt is als 
foerageergebied en 
vliegroute 

Bomenrij op de dijk Hoog: Wanneer de 
bomen op de dijk 
worden gekapt gaan 
er mogelijk 
essentieel 
foerageergebied en 
vliegroutes verloren. 

Geschikte 
verblijfsplaatsen in 
bebouwing 

Bebouwing westelijk 
deel plangebied en 
boerderij oostkant 
gebied 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. 

Bosgebied met 
geschikte 
verblijfsplaatsen en 
foerageergebied 

Bosstroken die 
onderdeel zijn van 
het NNB gebied 

Hoog: door de kap 
van de bosstroken 
gaan mogelijke 
verblijfplaatsen 
verloren en er 
verdwijnt 
foerageergebied 

Lijnvormige 
structuren die 
fungeren als 
vliegroute 

Dijk en watergang Geen: dijk en 
watergang worden 
terug gebracht 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied. 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Aardmuis, bosmuis, 
egel, konijn, ree, 
vos 
(verspreidingsatlas) 

Bos met voldoende 
beschutting en 
foerageergebied. 

Bosstrook welke 
onderdeel is van het 
NNB 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn. 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen. 

Dwergspitsmuis 
egel, wezel, konijn, 
bosmuis 
(verspreidingsatlas) 

Beschutting in 
schuurtjes, ruigtes 
en tuin met 
foerageergebied. 

Tuin en boerderij Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

omgeving om naar 
uit te wijken 

Steenmarter en 
hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Hoog: door beslag 
te leggen op de tuin 
en de ruigtes 
rondom de boerderij 
gaan mogelijk 
verblijfsplaatsen 
verloren.  

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast geen 
geschikt habitat 
aanwezig; geen 
geschikt 
foerageergebied 
aanwezig en weinig 
beschutting voor 
een burcht. 
Daarnaast zorgt een 
drukke provinciale 
weg, woonhuizen en 
kassen voor te veel 
verstoring voor een 
bever burcht. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

6
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Watergang staat 
onder invloed van 
de omgelegen 
landbouw en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën 

Watergang langs 
dijk 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

De rivier is heeft 
vegetatierijke 
oevers met 
voldoende schutting 
en is geschikt voor 
amfibiesoorten. 

De Mark 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
derhalve 
ongeschikt. 

Watergang langs 
dijk 

Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig. 

                                                      

6
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

De Mark is te diep 
en snelstromend 
voor de grote 
modderkruiper. 

De Mark 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

 

6.2.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 17 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 

Figuur 17: Risicokaart deelgebied 3.2. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

 

Tabel 12 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 
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Tabel 12: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.2. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in het NNB 

N03.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN is 
compensatie 
vereist.  

Midden Werkzaamheden 
in het NNB 

N16.04 en 
N16.03  

NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN is 
compensatie 
vereist 

Hoog Kap van 
bosstroken 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek waaruit 
te nemen 
maatregelen 
volgen. Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 

Kap bomenrij op 
dijk 

Vleermuizen Habitatrichtlijn Vogels met 
jaarrond 
beschermde 
nesten 

Soortgericht 
onderzoek waaruit 
te nemen 
maatregelen 
volgen 

Ruimtebeslag op 
tuin en boerderij 
zuidelijk gebied 

Steenmarter 
en hermelijn 

Andere soort - Soortgericht 
onderzoek waaruit 
te nemen 
maatregelen 
volgen 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om zo min mogelijk ruimtebeslag te leggen op de 
bosstroken en tuin en erf in het zuidelijk gebied. 
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6.3 Deelgebied 3.3 

6.3.1 NNB 

 
Figuur 18: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.3. 

Binnen het onderzoeksgebied komt NNB met het natuurbeheertype N03.01 Beek & bron voor en in het 
oosten het natuurbeheertype N16.04 Vochtig bos met productie (zie Figuur 18). Tijdens het veldbezoek is 
vastgesteld dat het NNB-gebieden voldoen aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en 
Landschap. 

Effecten 

Bij ruimtebeslag op natuurbeheertype N16.04 vochtig bos met productie is er geen sprake van verlies van de 
hele functionele eenheid, het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als 
middelgroot. Voor N03.01 Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de 
„nieuwe‟ watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, 

waterkwaliteit) gaat in de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de 
dijkwerkzaamheden verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is 
daarom laag. 
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6.3.2 Beschermde soorten 

Tabel 13 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 13: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 3.3. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Havik en buizerd 
(NDFF) en sperwer 
(SOVON) 
 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 
 

Bos aan de oostkant 
van het gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest.  

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Gierzwaluw, 
huismus, steenuil, 
kerkuil (NDFF) 

Er is geen geschikte 
bebouwing 
aanwezig. 

 Geen: Geen 
geschikte 
nestlocaties 
aanwezig 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bosstrook Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Kievit Weidevogels Aangrenzende 
akkers 

Blauwe reiger, 
bosrietzanger, 
kleine karekiet 

Moerasvogels Moerassige oevers 
langs de Mark 

Vleermuizen Gewone 
dwergvleermuis, 
meervleermuis, 
ruige 
dwergvleermuis en 
watervleermuis 
(NDFF) 
Laatvlieger, gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 

Verblijfsplaatsen en 
foerageergebied in 
bos 

Bosstrook oostkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
vleermuizen. 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Watergang en dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

(verspreidingsatlas) 
Grondgebon
den 
zoogdieren 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosstrook Laag: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten, echter door 
kap van het bos 
gaat er een 
substantieel deel 
van het habitat 
verloren 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
leefgebied. 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen. 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied. 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bunzing 
(verspreidingsatlas) 

De watergang heeft 
vegetatierijke 
oevers bieden 
voldoende 
beschutting en 
daarmee leefgebied.  

Oevers van de 
watergang 

Bever 
(Verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast geen 
geschikt habitat 
aanwezig; geen 
geschikt 
foerageergebied 
aanwezig en weinig 
beschutting voor 
een burcht. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

7
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Watergang staat 
onder invloed van 
de omgelegen 
landbouw en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën 

Watergang langs 
dijk 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

De rivier is heeft 
vegetatierijke 
oevers met 
voldoende schutting 

Rivier 

                                                      

7
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

en is geschikt voor 
amfibiesoorten. 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
derhalve 
ongeschikt. 

Watergang langs 
dijk 

Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig.  

De rivier is te diep 
en snelstromend 
voor de grote 
modderkruiper. 

Rivier 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor 

Niet relevant - Geen 

 

6.3.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 19 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 
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Figuur 19: Risicokaart deelgebied 3.3. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

Tabel 14 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 14: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.3. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in het NNB 

N03.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist.  

Midden Werkzaamheden 
in het NNB 

N16.04  NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist 

Hoog Kap van 
bosstroken 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek waaruit 
te nemen 
maatregelen 
volgen. Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 
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Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om ruimtebeslag te op de bosstrook aan de 
oostkant van het gebied zoveel mogelijk te beperken. 
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6.4 Deelgebied 3.4 

6.4.1 NNB 

 
Figuur 20: Aanwezigheid NNB-gebieden en beschermde soorten binnen deelgebied 3.4. 

Binnen deelgebied 3.4 zijn NNB-gebieden aanwezig met de volgende beheertypen; N03.01 Beek en bron, 
N04.02 Zoete plas, N16.03 Droog bos met productie, N16.04 Vochtig bos met productie en L01.02 Houtwal 
en houtsingel. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het NNB-gebieden met deze natuurbeheertypen 
voldoen aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en Landschap. In dit deelgebied loopt de 
huidige dijk nu dicht bij de Mark. Omdat er een mogelijk alternatief is waarbij de kering wordt verlegd naar de 
locatie van de huidige weg ten noorden hiervan, is ook deze weg beschouwd. 

Effecten 

Ruimtebeslag op het NNB-gebieden N04.02 Zoete plas, N16.03 Droog bos met productie, N16.04 Vochtig 
bos met productie en L01.02 Houtwal en houtsingel resulteert in permanente verandering van de waarde en 
kenmerken van beide natuurtypen en aangrenzende delen. Het risico van ruimtebeslag voor deze 
natuurtypen is daarom hoog.  
De watergangen met natuurbeheertype Beek en bron (N03.01) worden weer teruggebracht, zolang de 
„nieuwe‟ watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, 

waterkwaliteit) gaat in de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de 
dijkwerkzaamheden verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is 
daarom laag. 
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6.4.2 Beschermde soorten 

Tabel 15 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 15: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 3.4. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Havik, buizerd, 
sperwer 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 

Bosstroken 
westkant gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan  
mogelijk nesten en 
essentieel 
leefgebied verloren 
van vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest. 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Ooievaar Hoge stevige 
bomen mogelijk 
aanwezig in 
bosgebied. Kans op 
broedgeval is zeer 
klein. 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Houtwal en ruigtes 
noorden gebied 

Hoog: door kap van 
de houtwal gaan  
mogelijk nesten en 
essentieel 
leefgebied verloren 
van vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest. 

Grote gele 
kwikstaart  

Oevers niet geschikt 
als broedlocatie 
voor de grote gele 
kwikstaart. Er staan 
geen bomen met 
wortels in de oever 
of structuren zoals 
duikers en bruggen 
waar tussen/tegen 
de soort een nest 
kan maken. 

Oevers zuidelijke 
watergang 

Geen: geen 
geschikte 
nestlocaties 

Vogels 
zonder 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bos, bomenrij en 
ruigtes 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

jaarrond 
beschermd 
nest 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

effecten grotendeels 
te voorkomen. 

Kievit Weidevogels Aangrenzende 
akkers 

Blauwe reiger, 
bosrietzanger, 
kleine karekiet 

Moerasvogels Langs de Mark 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Bos waar geschikte 
verblijfsplaatsen en 
foerageergebied 
aanwezig is voor 
vleermuizen  

Bosstrook westkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook en 
bomenrij kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
vleermuizen. 

Bomenrij die 
fungeert als 
vliegroute en 
foerageergebied 

Bomenrij in de 
noordkant van het 
gebied en bos 
oostkant gebied 

Lijnvormige 
structuren die 
fungeren als 
vliegroute 

Dijk en watergang Geen: dijk en 
watergang worden 
teruggebracht. 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Bunzing 
(verspreidingsatlas) 

De watergang heeft 
vegetatierijke 
oevers welke 
voldoende 
beschutting bieden 
voor de bunzing  

Oevers van de 
waterkant 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosstrook westkant 
gebied 

Laag: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten, echter door 
kap van het bos 
gaat er een 
substantieel deel 
van het habitat 
verloren 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Dwergspitsmuis, 
egel, aardmuis, 
gewone 
bosspitsmuis, 

Ruigtes en 
houtwallen met 
beschutting en 
foerageerplekken 

Houtwal en ruigtes 
noorden gebied en 
ruigtes om de 
oostelijke plas 

Laag: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten, echter door 
kap van het bos 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

konijn, bunzing 
(verspreidingsatlas) 

gaat er een 
substantieel deel 
van het habitat 
verloren 

Hermelijn en 
steenmarter 
(verspreidingsatlas) 

Hoog: door kap van 
de houtwal en ruigte 
kan mogelijk 
essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Bever 
(Verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen.  

 Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

8
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Watergang staat 
onder invloed van 
de omgelegen 
landbouw en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën 

Watergangen langs 
dijken 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

De Mark heeft 
vegetatierijke 
oevers met 
voldoende schutting 
en is geschikt voor 
amfibiesoorten. 

De Mark 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie. Is 
derhalve ongeschikt 
voor de grote 
modderkruiper. 

Watergangen langs 
dijken 

Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig. In het 
geval dat er toch 
een soort aanwezig 
is in de watergang 
zijn er voldoende 
uitwijkmogelijk-
heden voor de 
soort. De Mark is te diep 

en snelstromend 
voor de grote 
modderkruiper. 

De Mark 

De poel is 
waterhoudend en 
heeft rijke oever-
vegetatie en is 
derhalve geschikt 
leefgebied. 

Poel oostkant 
gebied 

Hoog: Geschikt 
habitat aanwezig. 
De poel is een 
afgesloten systeem 
waardoor bij het 
droogleggen van de 

                                                      

8
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

poel geen 
uitwijkmogelijk-
heden. 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor 

Niet relevant - Geen 

 

6.4.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 21 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 
Figuur 21: Risicokaart deelgebied 3.4. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

Tabel 16 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

 



 

Onze referentie: 079894723 B  - Datum: 17 oktober 2018 

  

 

VERBETERING REGIONALE KERINGEN BRABANTSE DELTA 

61 van 115 

Tabel 16: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.4. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in het NNB 

N03.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist.  

Hoog Kap van 
bosstroken 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

•  

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 

Kap/verwijderen 
van houtwal en 
ruigtes noorden 
gebied 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn 

Hermelijn en 
steenmarter 

Andere soort 

Kap bomenrij in 
de noordkant 
van het gebied 
en bos oostkant 
gebied 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Ruimtebeslag op 
poel oostkant 
gebied 

Grote 
modderkruiper 

Andere soort - 

Werkzaamheden 
in NNB 

N04.02, 
N16.03, 
N16.04 en 
L01.02 

NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking in de noordelijk boog zoveel 
mogelijk aan de zuidkant van de dijk te concentreren. Verder wordt aangeraden om ruimtebeslag op de 
bosstrook, houtwal en ruigtes en de poel in de oostkant van het gebied zoveel mogelijk te vermijden. 
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6.5 Deelgebied 3.5 

6.5.1 NNB 

Aanwezigheid 

 
Figuur 22: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.5. 

In het oosten ligt het onderzoeksgebied in NNB-gebied met de volgende beheertypen; N01.04 Zand- en 
kalklandschap, N03.01 Beek en bron, N12.01 Bloemdijk en N14.03 Haagbeuken- en essenbos. Tijdens het 
veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen in het NNB-gebieden voldoen aan de criteria zoals 
beschreven in de Index Natuur en Landschap. 

Risico’s 

Het ruimtebeslag op natuurtype Zand- en kalklandlandschap geldt dat er geen sprake is van verlies van de 
hele functionele eenheid. Het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Voor dit natuurtype is 
het risico middelgroot. Voor natuurtype Bloemdijk wordt wel de gehele functionaliteit beïnvloed door de 
dijkversterking waarbij permanent de kenmerken en waarden van het natuurtype veranderen. Het risico voor 
dit natuurtype is hoog.  
De watergangen met natuurbeheertype Beek en bron worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ 

watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in 
de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden 
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag. 
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6.5.2 Beschermde soorten 

Tabel 17 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 17: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 3.5. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd (NDFF) 
havik en sperwer 
(SOVON) 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 
 

Bosgebied oostkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan  
mogelijk nesten en 
essentieel 
leefgebied verloren 
van vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest. 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Steenuil en kerkuil 
(SOVON) 

Mogelijk 
verblijfplaatsen en in 
de omgeving 
foerageergebieden 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bebouwing 
blijft gehandhaafd 
en leefgebieden 
blijven voldoende 
aanwezig. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bosstrook en 
bomenrij 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Kauw Gebouwbewonende 
soorten 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen Kievit Weidevogels Aangrenzende 

akkers 
Vleermuizen Watervleermuis, 

laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Watergang en dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht 

Mogelijke 
verblijfplaatsen in 
bebouwing 
aanwezig 

Bebouwing in het 
oosten van het 
gebied 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Bomen met mogelijk 
geschikte 
verblijfsplaatsen en 
foerageergebied  

Bosstrook oostkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook en 
bomenrij gaan 
mogelijk 
verblijfplaatsen  en 
essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
vleermuizen 

Bomenrij die 
fungeert als 
vliegroute en 
foerageergebied 

Bomenrij op de dijk 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosgebied oostkant 
gebied 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen 

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast ligt het 
gebied te ver 
landinwaarts en is 
omgeven door open 
landbouwgebieden 
met weinig geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

9
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Watergang staat 
onder invloed van 
de omgelegen 
landbouw en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën 

Watergangen langs 
dijk 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Watergang  Watergang langs 
bos 

Vissen Grote 
modderkruiper 

Watergang met 
weinig 

Watergangen langs 
dijk 

Geen: Geen 
geschikt habitat 

                                                      

9
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
derhalve 
ongeschikt. 

aanwezig.  

De watergang is 
waterhoudend en 
diep en kan 
derhalve 
overwinterings-
gebied zijn voor de 
grote 
modderkruiper. 

Watergang langs 
bos 

Hoog: bij dempen 
watergang gaat er 
potentieel 
overwinterings-
gebied verloren.  

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

 

6.5.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 23 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 
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Figuur 23: Risicokaart deelgebied 3.5. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

Tabel 18 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 18: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.5. 

Risico Ontstaat 
door 

Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaam-
heden in het 
NNB 

N03.01 NNB - 
 

Voor afname van 
oppervlakte NNN is 
compensatie vereist.  

Midden Werkzaam-
heden in het 
NNB 

N01.04 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN is 
compensatie vereist 

Hoog Kap van 
bosstroken 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek waaruit te 
nemen maatregelen 
volgen Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 

Kap bomenrij 
in op de dijk 

Vleermuizen Habitatrichtlijn - 

Ruimtebeslag 
op watergang 

Grote 
modderkruiper 

Andere soort  
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Risico Ontstaat 
door 

Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

langs het bos 
Werkzaam-
heden in 
NNB 

N12.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN is 
compensatie vereist 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om bij de dijkversterking ruimtebeslag te beperken 
ter hoogte van de bosstrook en watergang langs de bosstrook in het oosten van het gebied. 
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6.6 Deelgebied 3.6 

6.6.1 NNB 

 
Figuur 24: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 3.6. 

Binnen het deelgebied komen NNB-gebieden voor met de volgende beheertypen; N01.04 Zand- en 
kalklandschap, N03.01 Beek en bron, N10.01 Nat schraalland, N12.01 Bloemdijk en N14.02 Hoog- en 
laagveenbos. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen in het NNB-gebieden voldoen 
aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en Landschap. 

Effecten 

Voor de natuurtypen Zand- en kalklandschap, Nat schraalland en Hoog- en laagveenbos geld dat de 
dijkversterking niet leidt tot verlies van de gehele functionele eenheid. Het is wel nodig om voor het 
ruimtebeslag te compenseren. Voor deze natuurtypen geldt een middelgroot risico. Voor natuurtype 
Bloemdijk is er wel sprake van verlies van de hele functionele eenheid voor dit natuurtype geldt dan ook een 
hoog risico.  
Voor Beek en bron geldt dat de watergangen worden weer teruggebracht, zolang de „nieuwe‟ watergang 

voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (breedte, diepte, waterkwaliteit) gaat in de 
permanente situatie geen NNB-gebied verloren. Het gebruik als gevolg van de dijkwerkzaamheden 
verandert niet. Er is geen sprake van externe effecten zoals geluid en licht. Het risico is daarom laag. 
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6.6.2 Beschermde soorten 

Tabel 19 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 19: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 3.6. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd, sperwer 
(NDFF) en havik 
(SOVON) 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 

Bos aan westkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest.  

Steenuil en kerkuil 
(SOVON) 

Hoge bomen waar 
mogelijk holtes in 
zitten.  

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Gierzwaluw  Bebouwing is te 
laag voor geschikte 
nestlocaties 
gierzwaluwen 

Gebouw westkant 
gebied 

Geen: Geen 
geschikte 
nestlocaties 

Huismus, steenuil 
(SOVON), kerkuil 
(NDFF) 

In de bebouwing 
bevinden zich 
mogelijk 
nestplaatsen. In de 
omgeving liggen 
foerageergebieden. 

Gebouw westkant 
gebied 

Hoog: geen 
bewoonde 
bebouwing dus kan 
mogelijk gesloopt 
worden, waarbij 
mogelijk 
nestlocaties 
verloren gaan 

Buizerd, sperwer 
(NDFF) en havik 
(SOVON) 

Hoge bomen waar 
met vertakkingen. 
De bomen bieden 
niet genoeg 
beschutting voor de 
sperwer. 

Bomenrij oostkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest. Boomvalk en ransuil 

(SOVON) 
Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

beschutting. 
Gierzwaluw, kerkuil 
(NDFF), steenuil en 
huismus (SOVON) 

In de bebouwing 
bevinden zich 
mogelijk 
nestplaatsen. In de 
omgeving liggen 
foerageergebieden. 

Bebouwing oostkant 
gebied 

Geen: want 
bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bomenrij, bosstrook 
en ruigtes 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Bomenrij en tuinen 
oosten gebied. 
Losstaande bomen 
op weilanden 
binnen plangebied. 

Kauw Gebouwbewonende 
soorten 

Bebouwing bij de 
sluis en in de 
oostkant van het 
gebied 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen Kievit Weidevogels Aangrenzende 

akkers 
Vleermuizen Watervleermuis, 

laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Bos waar geschikte 
verblijfsplaatsen en 
foerageergebied 
aanwezig is voor 
vleermuizen  

Bosstrook westkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk 
verblijfplaatsen en 
essentieel 
leefgebied verloren. 

Bomenrij die 
fungeert als 
vliegroute en 
foerageergebied 

Bomenrij op dijk in 
het westen van het 
gebied en bomenrij 
in de oostkant van 
het gebied 

Hoog: door kap 
bomen gaan 
mogelijk essentieel 
foerageergebied en 
vliegroutes verloren 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Watergang en dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht 

In de bebouwing 
bevinden zich 
mogelijk 
verblijfplaatsen In 
de omgeving liggen 
foerageergebieden. 

Gebouw westkant 
gebied 

Hoog: mogelijk 
verblijfplaatsen 
verloren 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosstrook westkant 
gebied 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen 

beschermde 
zoogdiersoorten. 

Dwergspitsmuis, 
egel, aardmuis, 
bosmuis, konijn 
(verspreidingsatlas) 

Ruigte structuur met 
beschutting en 
foerageerplekken 

Ruigte en houtwal 
westkant gebied 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Hoog: door kappen 
ruigte gaan mogelijk 
verblijfplaatsen van 
de Hermelijn 
verloren 

Waterspitsmuis Watergang met 
helder water met 
vegetatierijke 
oevers met een 
flauw talud vormt 
geschikt leefgebied.  

Watergang 
noordkant van de 
dijk in de westelijke 
helft van het 
plangebied 

Hoog: door dempen 
gaan er mogelijk 
verblijfplaatsen van 
de waterspitsmuis 
verloren. 

Dwergspitsmuis 
egel, wezel, konijn, 
bosmuis 
(verspreidingsatlas) 

Beschutting in 
schuurtjes, ruigtes 
en tuin met 
foerageergebied. 

Tuin en boerderij in 
oostkant gebied 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken 

Steenmarter en 
hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Hoog: door beslag 
te leggen op de tuin 
en de ruigtes 
rondom de boerderij 
gaan mogelijk 
verblijfsplaatsen 
verloren.  

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast ligt het 
gebied te ver 
landinwaarts en is 
omgeven door open 
landbouwgebieden 
met weinig geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

10
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 

Watergang heeft 
rijke oevervegetatie 

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 

                                                      

10
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

en helder water en 
is derhalve geschikt 
als leefgebied voor 
amfibieën 

amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Watergang staat 
onder invloed van 
de omgelegen 
landbouw en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemeen 
voorkomende 
amfibieën 

Watergangen ten 
zuiden, oosten en 
westen van de dijk 

Watergang is 
beschoeid met 
weinig 
oevervegetatie en is 
derhalve alleen 
geschikt voor 
algemene 
amfibiesoorten 

Brede watergang 
die parallel op de 
noordelijke 
watergang staat 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

De zuidelijke 
watergang heeft 
helder water met 
vegetatierijke 
oevers met een 
flauw talud. 
Potentieel 
leefgebied. 

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Laag: watergang 
wordt 
teruggebracht. 
Uitgangspunt is dat 
werkzaamheden 
zorgvuldig worden 
uitgevoerd. 

Watergang met 
weinig 
onderwatervegetatie 
en steile oevers met 
beperkt ontwikkelde 
vegetatie en is 
hierdoor ongeschikt. 

Watergangen ten 
zuiden, oosten en 
westen van de dijk 

Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig.  

Watergang is breed 
en diep en derhalve 
geschikt als 
overwinterings-
gebied voor de 
grote modderkruiper 

Brede watergang 
die parallel op de 
noordelijke 
watergang staat 

Laag: watergang 
wordt 
teruggebracht. 
Daarnaast zijn er 
voldoende uitwijk 
mogelijkheden voor 
de soort. 
Uitgangspunt is dat 
de werkzaamheden 
zorgvuldig worden 
uitgevoerd. 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 
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6.6.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 25 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 

Figuur 25: Risicokaart deelgebied 3.6. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

 

Tabel 20 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 20: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 3.6. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in het NNB 

N03.01 NNB - Voor afname 
van oppervlakte 
NNN is 
compensatie 
vereist.  

Dempen 
watergang die 
parallel op de 

Grote 
modderkruiper 

Andere soort - Werk buiten de 
gevoelige 
perioden 
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Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

noordelijke 
watergang staat 

Midden Werkzaamheden 
in het NNB 

N01.04 NNB - Voor afname 
van oppervlakte 
NNN is 
compensatie 
vereist 

Hoog Kap van 
bosstroken 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te 
nemen 
maatregelen 
volgen 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 
Hermelijn, 
eekhoorn 

Andere soort 

Kap bomenrij op 
de dijk westkant 
gebied  

Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Kap bomen 
oostkant gebied 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 
Vogels met 
jaarrond 
beschermde 
nesten 

Vogelrichtlijn 

Ruimtebeslag 
bebouwing 
westkant gebied 

Huismussen Vogelrichtlijn 
Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Kap/ verwijderen 
ruigte en 
houtwal 
westkant gebied 

Hermelijn Andere soort 

Dempen 
watergang 
noordkant van 
de dijk in de 
westelijke helft 
van het 
plangebied 

Waterspitsmuis Andere soort Grote 
modderkruiper 

Ruimtebeslag op 
tuin en boerderij 
in oostkant 
gebied 

Steenmarter 
en hermelijn 

Andere soort Algemene 
zoogdieren 

Werkzaamheden 
in NNB 

N01.04, 
N10.01 en 
N14.02, 
N14.03 

NNB - Voor afname 
van oppervlakte 
NNN is 
compensatie 
vereist 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om een versterking zoveel mogelijk te 
concentreren ten zuiden van de dijk. 
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7 DEELGEBIED 4 

7.1 Deelgebied 4.1 

7.1.1 NNB 

 
Figuur 26: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 4.1. 

 
Binnen het deelgebied komen NNB-gebieden voor met de volgende natuurbeheertypen; N10.02 Vochtig 
hooiland, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N13.01 Vochtig weidevogelgrasland. Tijdens het 
veldbezoek is vastgesteld dat de natuurbeheertypen binnen het NNB-gebieden voldoen aan de criteria zoals 
beschreven in de Index Natuur en Landschap. 

Effecten 

Ruimtebeslag op natuurtypen Vochtig weidevogelgrasland en Kruiden- en faunrijk grasland leidt niet tot het 
verlies van de functionele eenheid van het natuurtype, het is wel nodig om voor het ruimtebeslag te 
compenseren. Het risico voor deze natuurtypen is laag. Ruimtebeslag op natuurtype N10.02 Vochtig 
hooiland leidt wel tot het permanente verlies van kenmerken en waarden van het natuurtype omdat er nog 
maar een beperkt oppervlakte overblijft als het ruimtebeslag volledig in wordt genomen. Het risico voor 
Vochtig hooiland is in dit gebied hoog. 
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7.1.2 Beschermde soorten 

Tabel 21 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 21: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 4.1. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig. 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd, havik en 
sperwer 

Hoge bomen met 
vertakkingen. De 
bomen bieden 
echter niet genoeg 
beschutting voor de 
sperwer 

Langs de 
rioolwaterzuiveringsi
nstallatie westkant 
gebied en langs de 
watergang in de 
oostkant van het 
gebied 

Hoog: door kap van 
bomen gaan 
mogelijk geschikte 
nestlocaties voor 
vogels met jaarrond 
beschermde nesten 
verloren. Boomvalk en ransuil  Bomen waar 

mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Roek en wespendief Broeden niet in dit 
deel van Noord-
Brabant. 

Geen 

Gierzwaluw, 
huismus 

Geschikte 
bebouwing 
aanwezig 

Rioolwaterzuivering
sinstallatie westkant 
gebied 

Geen: er wordt 
vanuit gegaan dat 
de 
rioolwaterzuivering 
niet wordt gesloopt. 

Grote gele 
kwikstaart 

Geschikte oevers 
met boomwortels en 
bij de duiker.  

Oevers 
watergangen 
westkant gebied 

Hoog: door 
werkzaamheden 
rondom de oevers 
en het dempen van 
de watergang gaan 
mogelijk 
nestlocaties van de 
grote gele 
kwikstaart verloren. 

Ooievaar Geen geschikte 
hoge bomen, daken 
of kunstmatige 
nesten waar de 
ooievaar in kan 
broeden. 

 Geen: geen 
geschikte 
nestlocaties 
aanwezig 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Steenuil (NDFF) 
kerkuil (SOVON) 

In de bebouwing zijn 
mogelijk rustige 
hoeken en nissen 
aanwezig die een 
geschikte 
broedplaats bieden. 

De 
rioolwaterzuiveringsi
nstallatie (rwzi) 

Geen: Er wordt 
vanuit gegaan dat 
de rwzi blijft staan. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bomen langs de 
rioolwaterzuiveringsi
nstallatie, bomen en 
ruigtes langs de 
watergang in het 
oosten van het 
plangebied en 
losstaande bomen 
in weilanden 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. 

Kauw Gebouwbewonende 
soorten 

Mogelijk in rwzi. Geen: Er wordt 
vanuit gegaan dat 
de rwzi blijft staan. 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen Kievit Weidevogels Aangrenzende 

akkers 
Vleermuizen Watervleermuis, 

laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Watergang en dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht 

Mogelijke 
verblijfplaatsen in 
bebouwing 
aanwezig 

Rwzi in het westen 
van het gebied 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Bomenrij die 
fungeert als 
vliegroute en 
foerageergebied 

Bomenrij langs de 
rwzi 

Hoog: door kap 
bomen gaan 
mogelijk essentieel 
foerageergebied en 
vliegroutes verloren 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Egel, haas, 
huisspitsmuis, ree, 
vos  

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Woelrat 
(verspreidingsatlas) 

Het water in de 
watergang is 
schoon en stilstaand 
en de oevers zijn 
steil. Dit is geschikt 
voor de woelrat. 

Watergang oostkant 
gebied  

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast ligt het 
gebied te ver 
landinwaarts en is 
omgeven door open 
landbouwgebieden 
met weinig geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-

Niet relevant - Geen 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

11
 

Amfibieën Alpenwatersalaman
der 

Helderwater met 
vegetatierijke 
oevers biedt 
geschikt leefgebied 
voor de 
alpenwatersalaman
der 

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Laag: watergang 
wordt terug 
gebracht en voor 
deze soort is het 
voldoende om 
mitigerende 
maatregelen te 
treffen. 

Deze watergangen 
staan sterk onder 
invloed van het 
omliggende 
landbouwgebied en 
hebben beperkt 
ontwikkelde 
oevervegetatie. Zijn 
derhalve 
ongeschikt. 

Watergang ten 
zuiden van de dijk 

Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig Watergang is het 

oosten van het 
gebied 

Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander 
(NDFF), middelste 
groene kikker 
(verspreidingsatlas) 

Helder water met 
vegetatierijke 
oevers 

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig. In het 
geval dat er toch 
een soort aanwezig 
is in de watergang 
zijn er voldoende 
uitwijkmogelijk-
heden voor de 
soort. 

Watergangen staan 
sterk onder invloed 
van omliggend 
landbouwgebied. 
Oevers met beperkt 
ontwikkelde 
vegetatie. 

Watergang ten 
zuiden van de dijk 
Watergang is het 
oosten van het 
gebied 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Helder water met 
vegetatierijke 
oevers. 

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Laag: watergang 
wordt teruggebracht 
en voor deze soort 
is het voldoende om 
mitigerende 
maatregelen te 
treffen. 

Sloten die sterk 
onder invloed staat 
van omliggende 
landbouwgebied 
met beperkt 
ontwikkelde 
oevervegetatie 

Watergang ten 
zuiden van de dijk 

Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig. 

Beschoeid, breed 
en mogelijk diep. Is 
geschikt 
overwinterings-
gebied voor grote 
modderkruiper 

Watergang is het 
oosten van het 
gebied 

Laag: watergang 
wordt teruggebracht 
en er zijn voldoende 
uitwijkmogelijk-
heden. 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 

Niet relevant - Geen 

                                                      

11
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor 

 

7.1.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 27 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 
Figuur 27: Risicokaart deelgebied 4.1. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

Tabel 22 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald. Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 22: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.1. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden 
in watergangen 

Alpenwater-
salamander 

Habitatrichtlijn - Werk buiten de 
gevoelige 
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Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

ten noorden van 
dijk 

Grote 
modderkruiper 

Andere soort - perioden 

Midden Werkzaamheden 
in het NNB 

N13.01 en 
N12.02 

NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist 

Hoog Kap bomen 
langs de rwzi 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te 
nemen 
maatregelen 
volgen 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 
Oevers 
watergangen 
oostkant gebied  

Grote gele 
kwikstaart 

Vogelrichtlijn Grote 
modderkruiper 

Werkzaamheden 
in NNB 

N10.02 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNN 
is compensatie 
vereist 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur is het aan te raden om ruimtebeslag op het NNB-gebieden te 
beperken en de dijkversterking aan de zuidkant van de dijk te concentreren. 
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7.2 Deelgebied 4.2 

7.2.1 NNB 

 
Figuur 28: Aanwezigheid NNB-gebieden en beschermde soorten binnen deelgebied 4.2. 

Binnen of nabij deelgebied 4.2 liggen geen NNB-gebieden (zie Figuur 28), effecten zijn uitgesloten. 

7.2.2 Beschermde soorten 

Tabel 23 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 23: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 3.2. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd (NDFF), 
havik, sperwer, 
kerkuil, steenuil, 
boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen zijn te klein 
en liggen te 
geïsoleerd om 
geschikte 
nestlocaties te 
bieden voor vogels 
met jaarrond 
beschermde nesten. 

 Geen: geen 
geschikte 
nestlocaties 
aanwezig. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bomen en 
ruigtestrook 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht 

Er zijn geen bomen 
of bebouwing 
aanwezig die 
geschikt 
verblijfplaatsen 
bieden voor 
vleermuizen 

- Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bosje biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosje oostkant 
gebied 

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast ligt het 
gebied te ver 
landinwaarts en is 
omgeven door open 
landbouwgebieden 
met weinig geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

12
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 

Sloot die sterk 
onder invloed van 
omliggend 
landbouwgebied 
staat, zonder oever 

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 

                                                      

12
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

(verspreidingsatlas) en watervegetatie. 
Ongeschikt voor 
amfibieën. 
Algemene soorten 
kunnen sporadisch 
voorkomen. 

Noord-Brabant. 
Daarnaast is er 
geen optimaal 
leefgebied 
aanwezig. 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

Sloot die sterk 
onder invloed van 
omliggend 
landbouwgebied 
staat.  

Watergang ten 
noorden van de dijk 

Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

 

7.2.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 29 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 
Figuur 29: Risicokaart deelgebied 4.2. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten. 

 
Zolang er wordt gewerkt volgens de zorgplicht en buiten het vogelbroedseizoen zijn er binnen deelgebied 
4.2 geen risico‟s voor natuur aanwezig. 
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7.3 Deelgebied 4.3 

7.3.1 NNB 

 
Figuur 30: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 4.3. 

Binnen het onderzoeksgebied ligt NNB-gebied met natuurbeheertype N03.01 Beek en bron. Tijdens het 
veldbezoek is vastgesteld dat het natuurbeheertype in het NNB-gebied voldoet aan de criteria zoals 
beschreven in de Index Natuur en Landschap. 

Effecten 

Voor N03.01 Beek en bron wordt ervan uit gegaan dat watergangen weer teruggebracht worden. Zolang de 
„nieuwe‟ watergang voldoet aan de eigenschappen van de huidige watergang (denk aan breedte, diepte, 
waterkwaliteit) dan gaat in de permanente situatie geen NNB-gebied verloren. 

Alleen voor de Mark kan er niet zomaar worden uitgegaan dat de watergang weer verbreed wordt, omdat 
daar geen ruimte voor is op de locatie. Voor het ruimtebeslag zal ergens anders gecompenseerd moeten 
worden. Dit levert een middengroot risico op. 
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7.3.2 Beschermde soorten 

Tabel 24 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 24: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 4.3. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd (NDFF) en 
havik (SOVON) 

Geschikte locaties 
voor vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest zoals, de 
buizerd en sperwer 
kunnen broeden. 

Bomen in het 
westen van 
onderzoeksgebied 
(Laakdijk, Kleine 
Schans, haven, 
Haagse Beemden) 

Hoog: door kap van 
de bomen kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest. Ransuil (NDFF) en 

boomvalk (SOVON) 
 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Sperwer Hoge bomen met 
vertakkingen en 
genoeg beschutting  

Bomen langs de 
kleine schans 

Wespendief Broedt in 
uitgestrekte bossen, 
niet hier aanwezig. 

- Geen 

Gierzwaluw, 
huismus (NDFF), 
kerkuil en steenuil 
(SOVON) 

Geschikte 
bebouwing 
aanwezig  

Woonhuizen 
verspreid over het 
hele gebied 

Geen: Er wordt 
vanuit gegaan dat 
de bewoonde 
bebouwing niet 
wordt gesloopt. 

Ooievaar Geschikte hoge 
bomen aanwezig, 
maar kans dat soort 
hier broedt is klein.  

Bomen langs de 
Kleine Schans 

Laag: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bosstrook, 
bomenrijen, ruigtes 
en tuinen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Kauw Gebouwbewonende Aangrenzende Geen: bewoonde 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

soorten bebouwing bebouwing wordt 
niet gesloopt 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen Kievit Weidevogels Aangrenzende 

landbouwgrond 
Blauwe reiger, 
bosrietzanger, 
kleine karekiet 

Moerasvogels Langs de Mark en 
langs de 
watergangen tussen 
de Laakdijk en de 
Schans 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Watergang en dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht 

Mogelijke 
verblijfplaatsen in 
bebouwing 
aanwezig 

Bebouwing 
verspreid over het 
hele plangebied 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. 

Bomenrij die 
fungeert als 
vliegroute en 
foerageergebied 

Bomenrij langs de 
Mark, haven en 
woonwijk. 

Hoog: door kap 
bomen en bosstrook 
gaan mogelijk 
verblijfplaatsen en 
essentieel 
leefgebied verloren 

Bos waar geschikte 
verblijfsplaatsen en 
foerageergebied 
aanwezig is voor 
vleermuizen. 

Bosstrook langs de 
Kleine Schans 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Egel, huisspitsmuis Binnen het hele 
plangebied is 
geschikt leefgebied 
aanwezig voor de 
egel en 
huisspitsmuis. 

Hele plangebied Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosstrook langs de 
Kleine Schans 

Laag: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten, echter door 
kap van het bos 
gaat er een 
substantieel deel 
van het habitat 
verloren 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten  Egel, konijn, wezel, Beschutting, Tuinen, 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

aardmuis, veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

foerageerplekken en 
verblijfsplaatsen in 
tuinen en 
groenstruiken. 

groenstroken 
verspreid over het 
hele gebied. 

voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bunzing en woelrat 
(verspreidingsatlas) 

Rijk begroeide 
oevers met 
beschoeiing 

Oevers langs de 
watergangen tussen 
de Laakdijk en de 
Schans. 

Waterspitsmuis 
(verspreidingsatlas) 

Watergang met 
helder water met 
vegetatierijke 
oevers met een 
flauw talud vormt 
potentieel 
leefgebied. 

Watergang langs de 
Schans. 

Hoog: door 
werkzaamheden 
aan de watergang 
kan mogelijk 
essentieel 
leefgebied voor de 
waterspitsmuis 
verdwijnen. 

Dwergspitsmuis 
egel, wezel, konijn, 
bosmuis 
(verspreidingsatlas) 

Beschutting in 
schuurtjes, ruigtes 
en tuinen. 

Oevers en 
groenstroken langs 
de jachthaven en 
oevers langs de 
Mark 
 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken 

Bunzing en woelrat 
(verspreidingsatlas) 

Rijk begroeide 
oevers met 
beschoeiing 

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast is 
omgeven door 
stedelijk gebied met 
weinig geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

13
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad 
(NDFF), kleine 
watersalamander en 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Watergangen met 
helder water en 
oevervegetatie, 
geschikt voor 
algemene 
amfibiesoorten 

De watergangen 
(niet de Mark en 
haven) 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

De Mark 

Beschoeid, diep, 
geen oever of 
onderwatervegetatie 

De haven Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig 

Vissen Grote 
modderkruiper 

De watergangen zijn 
geschikt leefgebied 

De watergangen 
(niet de Mark en de 

Laag: Door 
mitigerende 

                                                      

13
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

(verspreidingsatlas) voor de grote 
modderkruiper.  

haven) maatregelen toe te 
passen en het terug 
te brengen van de 
watergangen zijn 
blijvende effecten 
op de soort te 
voorkomen.  

Watergangen zijn te 
diep en 
snelstromend, 
zonder onderwater- 
of oevervegetatie. 
Deze zijn niet 
geschikt als 
leefgebied. 

Rivier de Mark en 
de haven 

Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig. 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor. 

Niet relevant - Geen 

7.3.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 31 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 
Figuur 31: Risicokaart deelgebied 4.3. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  
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Tabel 25 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 25: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.3. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden in het 
NNB  

N03.01 NNB - Voor afname 
van 
oppervlakte 
NNB is 
compensatie 
vereist 

Ruimtebeslag op alle 
watergangen binnen het 
plangebied behalve de 
haven en de mark 

Grote 
modderkuiper 

Andere soort - Werk buiten 
gevoelige 
perioden 

Hoog Kap bomen in het 
onderzoeksgebied 
(Laakdijk, kleine 
Schans, haven, Haagse 
Beemden) 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te 
nemen 
maatregelen 
volgen Bos langs de kleine 

Schans 
Vogels met 
jaarrond 
beschermd nest 

Vogelrichtlijn 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 
Hermelijn en 
eekhoorn 

Andere soort 

Bomenrij langs de Mark, 
haven en woonwijk 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 

Watergang langs de 
kleine Schans  

Waterspitsmuis Andere soort Grote 
watersalamander 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur zijn tijdens de dijkversterking aan beide kanten van e dijk risico‟s voor 

natuur aanwezig. Probeer vooral om ruimtebeslag te beperken in het bos langs de kleine Schans. 
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7.4 Deelgebied 4.4 

7.4.1 NNB 

 
Figuur 32: Aanwezigheid NNB-gebieden en beschermde soorten binnen deelgebied 4.4. 

Binnen het onderzoeksgebied ligt NNB-gebied met natuurbeheertype N03.01 Beek en bron. Tijdens het 
veldbezoek is vastgesteld dat dit NNB-gebied voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en 
Landschap. 

Effecten 

Er kan niet zomaar worden uitgegaan dat de watergang weer verbreed wordt, omdat daar geen ruimte voor 
is op de locatie. Voor het ruimtebeslag zal ergens anders gecompenseerd moeten worden. Dit levert een 
middengroot risico op. 
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7.4.2 Beschermde soorten 

Tabel 26 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 26: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 4.4. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven. 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd, havik en 
sperwer 
(SOVON) 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 

Zuidoostelijk deel 
van het 
onderzoeksgebied. 
Tussen de 
bebouwing en de 
Mark 

Hoog: door kap van 
de bomen kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest.  

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bomen, ruigtes en 
tuinen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. 

Kauw Gebouw 
bewonende soorten 

Aangrenzende 
bebouwing 

Geen: bewoonde 
bebouwing wordt 
niet gesloopt. 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen. Blauwe reiger, 

bosrietzanger, 
kleine karekiet 

Moerasvogels Moerassige oevers 
langs de Mark 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Bomen met 
geschikte 
verblijfplaatsen. 

Zuidoostelijk deel 
van het 
onderzoeksgebied. 

Hoog: Door kap 
bomen gaan 
mogelijk 
verblijfplaatsen en 
leefgebied voor 
vleermuizen 
verloren. 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute. 

Watergang en dijk. Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht. 

Grondgebon
den 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 

Bomen en ruigte 
met beschutting 

Oeverzone aan de 
noordwestkant van 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

zoogdieren (verspreidingsatlas) voor algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

het 
onderzoeksgebied. 

soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Bomen en ruigte 
met voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Dwergspitsmuis 
egel, wezel, konijn, 
bosmuis 
(verspreidingsatlas) 

Beschutting in 
schuurtjes, ruigtes 
en tuin met 
foerageergebied. 

Noordwestelijk deel 
onderzoeksgebied: 
dijk grenst aan 
tuinen van 
woonwijk. 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Hoog: door beslag 
te leggen op de 
tuinen gaan 
mogelijk 
verblijfsplaatsen 
verloren. 

Bunzing en woelrat 
(verspreidingsatlas) 

Rijk begroeide 
oevers met 
beschoeiing 

Oevers langs de 
Mark in de westkant 
van het gebied 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk  

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast is er 
weinig geschikt 
foerageergebied. 

- Geen 

Reptielen In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

14
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

De oevers langs de 
dijk hebben een 
flauw talud en een 
rijke oevervegetatie. 
Deze oevers zijn 
geschikt voor 
algemene amfibieën 
zoals de gewone 

De Mark Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 

                                                      

14
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

pad, bruine kikker 
en bastaardkikker. 

voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

De rivier is te 
snelstromend en 
diep. 

De Mark Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig 

Insecten Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor 

- Geen 

 

7.4.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 33 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 
Figuur 33: Risicokaart deelgebied 4.4. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  

 

 

Tabel 27 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
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uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 27: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.4 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Werkzaamheden in het 
NNB  

N03.01 NNB - Voor afname 
van 
oppervlakte 
NNB is 
compensatie 
vereist 

Hoog Kap bomen in het 
zuidoostelijke deel van 
het onderzoeksgebied 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te 
nemen 
maatregelen 
volgen 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 
Hermelijn  Andere soort 

Ruimtebeslag op 
schuurtjes, ruigtes en 
tuinen 

Hermelijn Andere soort 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur zijn er tijdens de dijkversterking aan beide kanten van de dijk risico‟s 

voor natuur aanwezig. Er wordt met name aangeraden om ruimtebeslag bij de bomen in het oosten van het 
plangebied te beperken. 
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7.5 Deelgebied 4.5 

7.5.1 NNB 

Aanwezigheid 

 
Figuur 34: Aanwezigheid NNB-gebieden en Beschermde soorten binnen deelgebied 4.5. 

Het dijktraject ligt ingeklemd tussen NNB-gebieden. De aanwezige natuurbeheertypen zijn N03.01 Beek en 
bron, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N14.03 Haagbeuken en -essenbos. Tijdens het veldbezoek 
is vastgesteld dat dit NNB-gebied voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Index Natuur en 
Landschap. 

In één van de alternatieven voor dit gebied is er sprake van een alternatief tracé van de waterkering, waarbij 
niet de kering direct langs de Mark versterkt wordt, maar er een nieuwe kering is westwaartse richting wordt 
aangelegd, die aansluit op een bestaande kering bij de Vierde Bergboezem. Zie de groene stippellijn in 
Figuur 35. Dit tracé loopt door het gebied dat is aangeduid met code N12.02 
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Figuur 35: Potentieel alternatief tracé waterkering. 

Risico’s 

Elke uitbreiding van de dijk leidt tot ruimtebeslag op het NNB. Ruimtebeslag op Kruiden- en faunarijk 
grasland en Haagbeuken en -essenbos resulteert niet in het verlies van de gehele functionele eenheid, het is 
wel nodig om voor het ruimtebeslag te compenseren. Dit risico is als middelgroot. 
Er kan niet zomaar worden uitgegaan dat de watergang weer verbreed wordt, omdat daar geen ruimte voor 
is op de locatie. Voor het ruimtebeslag zal ergens anders gecompenseerd moeten worden. Dit levert een 
middengroot risico op. 

Het alternatief met de dijkverlegging loopt dwars door een (nog niet volledig ingericht) NNB gebied wat valt 
onder N12.02 kruiden- en faunarijkgrasland. Dat is niet een erg gevoelig natuur type voor verstoringen. De 
dijk brengt een scheiding aan in het hele NNB-gebied, echter op een locatie waar in de huidige situatie door 
watergangen ook al een scheiding is. De versterking/verlegging zorgt nauwelijks voor extra versnippering.  
Omdat er toch permanent NNB-gebied verloren gaat is er een midden risico.  

NDFF waarnemingen geven aan dat er verschillende roofvogels met een jaarrond beschermd nest in dit 
gebied voorkomen (buizerd, havik en boomvalk). De westelijke bomen kunnen mogelijk geschikt zijn voor 
roofvogelnesten en dan geldt er voor de kap van die bomen een hoog risico. Ruigte rond deze bomen kan 
geschikt leefgebied zijn voor beschermde zoogdiersoorten zoals de hermelijn.  

Aanpassingen aan de watergangen geven een laag risico voor soorten als de grote modderkruiper. 
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7.5.2 Beschermde soorten 

Tabel 28 geeft een overzicht van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, de locaties en de 
risico‟s bij ruimtebeslag en werkzaamheden. 

Tabel 28: Aanwezigheid van beschermde soorten op basis van bureauonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling 
voor deelgebied 4.5. Ook het risico dat ontstaan bij ruimtebeslag of werkzaamheden is weergegeven 

Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Flora Drijvende 
waterweegbree, 
glad biggenkruid en 
kleine wolfsmelk 
(verspreidingsatlas) 

Het nutriëntgehalte 
van de bodem en 
het water is door 
omliggende 
landbouw te hoog 
om geschikt 
leefgebied te bieden 
voor de soorten. 
Daarnaast groeien 
deze soorten op 
zandige kalkarme 
dan wel venige 
bodems, welke niet 
aanwezig zijn 
binnen het gebied.  

- Geen: Geen 
geschikt habitat 
aanwezig 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Buizerd, havik en 
sperwer 
 

Hoge bomen met 
vertakkingen. 

Stuk bos aan de 
westkant van de 
dijk.  

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van vogels 
met een jaarrond 
beschermd nest. 

Boomvalk en ransuil 
(SOVON) 

Bomen waar 
mogelijk kraaien 
en/of eksternesten 
in kunnen zitten met 
voldoende 
beschutting. 

Ooievaar Er zijn binnen het 
onderzoeksgebied 
geen geschikte 
nestlocaties 
aanwezig voor de 
ooievaar.  

- Geen: geen 
geschikte 
nestlocaties 
aanwezig 

Vogels 
zonder 
jaarrond 
beschermd 
nest 

Groene specht Bos- en 
struweelvogels 

Bosstrook Geen: bij zorgvuldig 
uitvoering zijn 
effecten grotendeels 
te voorkomen 

Knobbelzwaan, 
kuifeend en 
meerkoet 

Watervogels zoals 
de eend, meerkoet 
en fuut. 

Langs de 
watergangen 

Kievit Weidevogels Aangrenzende 
landbouwgrond 

Blauwe reiger, 
bosrietzanger, 
kleine karekiet 

Moerasvogels Moerassige oevers 
langs de Mark 

Vleermuizen Watervleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
gewone 
grootoorvleermuis, 
meervleermuis en 
rosse vleermuis. 
(verspreidingsatlas) 

Bos waar geschikte 
verblijfsplaatsen en 
foerageergebied 
aanwezig is voor 
vleermuizen  

Bosstrook westkant 
gebied 

Hoog: door kap van 
de bosstrook gaan 
mogelijk 
verblijfplaatsen en 
essentieel 
leefgebied verloren . 

Lijnvormige 
structuur die 
fungeert als 
vliegroute 

Watergang en dijk Geen: watergang en 
dijk worden 
teruggebracht. 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Reeën, bosmuis, 
konijn, vos en wezel 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
beschutting voor 
algemeen 
voorkomende 
zoogdieren. 

Bosstrook westkant 
gebied 

Laag: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten, door kap 
van het bos gaat 
echter een 
substantieel deel 
van het habitat 
verloren. 

Hermelijn 
(verspreidingsatlas) 

Het bos biedt 
voldoende 
beschutting en 
foerageergebied 
voor de hermelijn 

Hoog: door kap van 
de bosstrook kan 
mogelijk essentieel 
leefgebied verloren 
gaan van 
beschermde 
zoogdiersoorten. 

Eekhoorn 
(verspreidingsatlas) 

Hoge bomen met 
voldoende voedsel 
en verblijfplaatsen 

Haas, egel, konijn, 
veldmuis 
(verspreidingsatlas) 

Open graslanden 
met geschikt 
leefgebied 

Dijk en 
landbouwgrond 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor deze 
soorten. Daarnaast 
hebben de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Bever 
(verspreidingsatlas) 

Geen sporen of 
burchten 
aangetroffen. 
Daarnaast is er 
weinig geschikt 
foerageergebied 
aanwezig. 

- Geen 

 
Reptielen 

In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
reptielen voor.

15
 

Niet relevant - Geen 

Amfibieën Bruine kikker, 
gewone pad, kleine 
watersalamander, 
middelste groene 
kikker 
(verspreidingsatlas) 

Helder water en 
vegetatierijke 
oevers. Hier is 
geschikt leefgebied 
aanwezig voor 
algemene 
amfibiesoorten. 

Watergang langs 
westkant dijk 

Geen: Er geldt een 
vrijstelling voor de 
amfibiesoorten die 
voorkomen in dit 
deel van provincie 
Noord-Brabant. 
Daarnaast hebben 
de soorten 
voldoende 
leefgebied in de 
omgeving om naar 
uit te wijken. 

Vegetatierijke 
oevers, 
snelstromend diep 
water. Alleen 
geschikt voor 
algemene 
amfibiesoorten 

De Mark 

Vissen Grote 
modderkruiper 
(verspreidingsatlas) 

watergang heeft 
helder water met 
vegetatierijke 
oevers met een 

Watergang langs 
westkant dijk 

Laag: watergang 
wordt 
teruggebracht. 
Daarnaast is het 

                                                      

15
 Websites van RAVON en verspreidingsatlas (https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen). 
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Soort(groep) Bureaustudie 
(NDFF tenzij 
anders 
aangegeven) 

Habitatgeschikt-
heid (veldbezoek) 

Locatie Risico bij 
ruimtebeslag of 
werkzaamheden 

flauw talud. Dit is 
aantrekkelijk voor 
beschermde 
vissoorten als grote 
modderkruiper. 

treffen van 
mitigerende 
maatregelen voor 
deze soort 
voldoende 

De Mark is te diep 
en snelstromend 
voor de grote 
modderkruiper. 

De Mark Geen: geen 
geschikt leefgebied 
aanwezig 

Insecten In dit deel van de 
provincie Noord-
Brabant komen 
vrijwel geen 
beschermde 
insecten voor 

Niet relevant - Geen 

 

7.5.3 Risico’s en maatregelen 

Figuur 35 geeft ruimtelijk de risico‟s weer die in de vorige paragrafen zijn vastgesteld. Aan de hand van de 

kaart is vast te stellen welke risico‟s in het kader van natuurwetgeving ontstaan als de dijk naar binnen of 
naar buiten wordt versterkt. 

 
Figuur 36: Risicokaart deelgebied 4.5. Gestreepte vlakken geven het risico binnen het onderzoeksgebied weer voor 
Beschermde soorten.  
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Bij de niet in de figuur weergegeven optie van een alternatief tracé voor de dijk, zijn er verschillende risico‟s 

die als „middelhoog‟ worden aangemerkt. 

Tabel 29 geeft een overzicht van de risico‟s en mogelijke maatregelen. Wanneer bij versterkingen 
risicogebieden in wordt gegaan moet voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van het onderzoek worden 
specifieke maatregelen bepaald.  Bij permanent verlies van verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn 
mogelijk naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen vereist. 

Tabel 29: Risico’s en te nemen maatregelen voor deelgebied 4.5. 

Risico Ontstaat door Natuurwaarde Beschermings-
categorie 

Tevens risico 
voor (gaat om 
natuurwaarden 
waarvan het 
risico overlapt) 

Te nemen 
maatregelen 

Laag Dempen watergang 
langs de westkant 
van de dijk 

Grote 
modderkruiper 

Andere soort - Werk buiten de 
gevoelige 
perioden 

Midden Werkzaamheden in 
het NNB 

N12.02 en 
N14.03 

NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNB 
is compensatie 
vereist 

Hoog Kap bos aan de 
westkant van de dijk 

Vogels met 
jaarrond 
beschermd nest 

Vogelrichtlijn Algemene 
zoogdieren 

Soortgericht 
onderzoek 
waaruit te nemen 
maatregelen 
volgen 

Vleermuizen Habitatrichtlijn 
Hermelijn en 
eekhoorn 

Andere soort 

Werkzaamheden in 
het NNB  

N03.01 NNB - Voor afname van 
oppervlakte NNB 
is compensatie 
vereist 

 

Aanbeveling: vanuit het aspect natuur zijn er tijdens de dijkversterking aan beide kanten van de dijk risico‟s 

voor natuur aanwezig. Beperk met name ruimtebeslag in het bos aan de westkant van de dijk. 
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8 CONCLUSIE 

8.1 Per beschermingsregime  

8.1.1 Natura 2000 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op minimaal 5 km afstand van het plangebied, daarmee zijn alle 
directe effecten ten gevolge van de dijkversterking binnen het plangebied uitgesloten. Alleen de uitstoot van 
stikstof tijdens de werkzaamheden heeft mogelijk een effect. Uit een Aerius-berekening (zie Bijlage B) blijkt 
echter dat effecten van stikstofdepositie zijn uitgesloten. De risico van de dijkversterking ten aanzien van 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden is uitgesloten.  

8.1.2 NNB 

Binnen de deelgebieden liggen NNB-gebieden waar de dijkversterking mogelijk leidt tot ruimtebeslag. 
Wanneer er ruimtebeslag plaatsvindt op NNB-gebieden moet er gecompenseerd worden.  

Voor NNB-gebieden van het natuurbeheertype N03.01 Beek en bron betreft in vrijwel alle deelgebieden een 
watergang die wordt teruggebracht na de uitgevoerde werkzaamheden. Voor dit natuurtype is derhalve 
meestal een laag risico ingeschat. In een aantal gevallen wordt er op slechts een deel van het NNB-gebied 
ruimtebeslag gelegd. Dit betekent dat niet de hele functionele eenheid van het NNB-gebied verloren gaat. 
Voor deze gevallen geldt een midden risico. Tenslotte zijn er een aantal NNB-gebieden waarbij dusdanig 
veel ruimtebeslag wordt gelegd op het NNB-gebied dat mogelijk de gehele functionele eenheid wordt 
aangetast en er een permanente wijziging in de waarden en kernmerken van het NNB-gebied optreedt. Voor 
deze gebieden geldt een hoog risico. 

8.1.3 Soorten 

Met behulp van uitvoerig bureauonderzoek en een globale veldinventarisatie is per deelgebied het risico in 
kaart gebracht voor soorten die vallen onder de Wet natuurbescherming. Hieronder is kort samengevat waar 
de belangrijkste risico‟s liggen voor de verschillende soortgroepen.  

Tabel 30: Samenvatting risico per soortgroep. 

Soortgroep Risico 

Flora Geen risico 
Vogels met jaarrond beschermde nesten Kap bomen en bos 

Ruimtebeslag tuinen en erven  
Sloop bebouwing 

Vogels zonder jaarrond beschermd nest Kunnen overal voorkomen maar door het nemen 
van maatregelen zijn er vrijwel geen risico‟s voor 
deze soortgroep. 

Vleermuizen Kap bomenrijen 
Kap bos 
Sloop gebouwen (alleen in deelgebied 3.6) 

Grondgebonden zoogdieren Aantasten vegetatierijke oevers met flauw talud 
Kap bos, houtwallen, en ruigtes.  
Ruimtebeslag tuinen en erven. 

Reptielen Geen risico  
Amfibieën Kunnen overal voorkomen maar door het nemen 

van maatregelen zijn er vrijwel geen risico‟s voor 
deze soortgroep. 

Vissen Ruimtebeslag op geïsoleerde watergangen en 
brede watergangen met een overwinteringsfunctie 
voor grote modderkruiper. 

Insecten Geen risico 
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8.2 Per deelgebied 

 
Figuur 37: Locatie onderzoeksgebied met daarin de deelgebieden aangegeven. 

 

Na analyse van het risico per beschermingsregime is voor elk deelgebied (zie figuur 37) in kaart gebracht 
waar de hoogste risico‟s liggen. Voor elk beschermingsregime zijn vier risiconiveaus gehanteerd; hoog, 
midden, laag en geen risico. In sommige gevallen overlappen de risico‟s van verschillende 
beschermingsregimes, in dat geval wordt aangehouden dat het hoogste risico maatgevend is. In 
onderstaande tabel is per deelgebied samengevat waar de risico‟s voor natuur liggen.  

Tabel 31: Samenvatting risico buiten- en binnendijks van het plangebied. De nummers en namen van de 
natuurbeheertypen staan onder de tabel. 

Deel-
gebied 

Samenvatting risico 

Buitendijks Binnendijks 
1 Hoog risico voor de watergang langs de 

volledige lengte van de dijk. 
Hoog risico voor bosstrook. 

2.1 Geen risico • Midden risico voor tuinen noordoostkant  
• Laag risico bomenrij noordoostkant 

2.2 • Hoog risico voor het bosgebied en 
natuurbeheertypen N16.04 en L01.02.  

• Midden risico voor de tuinen, struiken, 
houtwallen en erven aan noordwestkant. 

• Laag risico voor N03.01 aan zuidoostkant. 

• Hoog risico voor de bomenrij op de dijk. 
• Midden risico voor de tuinen en erven 

boerderijen noordwestkant gebied. 
• Laag risico voor watergang en N03.01 

aan de zuidoostkant. 

3.1 Laag risico voor N03.01 (de Mark) • Hoog risico voor het bos 
• Midden risico voor N16.04 (overlapt deels 

met bos) 

3.2 • Hoog risico voor het bos en de tuin, boerderij 
en ruigtes om de boerderij.  

• Laag risico voor N03.01 (de Mark) 

Hoog risico voor het bos en de tuin, boerderij 
en ruigtes om de boerderij en bomenrij op de 
dijk. 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

3.5 

3.3 

3.6 

3.4 

4.2 

4.1 

4.3 

4.4 

  4.5 
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Deel-
gebied 

Samenvatting risico 

Buitendijks Binnendijks 
3.3 Laag risico voor N03.01 (de Mark) Hoog risico voor het stukje bos oostkant dijk. 
3.4 Laag risico voor N03.01 (de Mark) Hoog risico kap bosstroken, verwijderen 

houtwal en ruigtes noorden gebied, kap 
bomenrijen noordkant en oostkant, 
ruimtebeslag poel oostkant gebied. 

3.5 Hoog risico voor N12.01. Hoog risico bos, watergangen en bomenrij op 
dijk. 

3.6 • Hoog risico voor N14.03, bomen westkant en 
bomenrij oostkant. Tevens hoog risico voor 
watergang westkant. 

• Midden risico voor N01.04. 

Hoog risico voor kap bosstroken, kap 
bomenrij op de dijk westkant gebied, kap 
bomenrij op dijk oostkant gebied, 
ruimtebeslag bebouwing westkant gebied, 
ruimtebeslag op tuin boerderij oostkant 
gebied en N12.01. 

4.1 • Hoog risico N10.02.  
• Midden risico N13.01 en N12.02.  
• Laag risico voor watergang westkant. 

Hoog risico voor bomenrij langs 
rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
watergangen oostkant. 

4.2 Geen risico  Geen risico  
4.3 • Hoog risico voor kap bos langs de kleine 

Schans, bomen westkant, bomenrij langs de 
haven en watergang langs de kleine Schans.  

• Laag risico voor alle watergangen (behalve 
de Haven). 

Hoog risico bomenrij langs de Mark en 
woonwijken en westkant van gebied. 

4.4 Laag risico voor N03.01 (de Mark) Hoog risico voor bomen in zuidoostelijke 
deelgebied en schuurtjes, ruigtes en tuinen 
westkant gebied.  

4.5 Hoog risico voor NNB-gebied N03.01 (de Mark) • Hoog risico voor bosstrook.  
• Midden risico voor N12.02 en N14.03.  
• Laag risico voor watergang. 

N01.04  Zand- en kalklandschap 
N03.01   Beek en bron 
N10.02   Vochtig hooiland 
N12.01   Bloemdijk 
N12.02   Kruiden- en faunarijk grasland 
N13.01   Vochtig weidevogelgrasland 
N14.03   Haagbeuken- en essenbos 
N16.04   Vochtig bos met productie 
L01.02   Houtwal en houtsingel 
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8.3 Vervolgonderzoek 

Voor een aantal locaties kan het naar aanleiding van VKA keuze noodzakelijk zijn soortgericht onderzoek uit 
te voeren, onder meer in relatie tot aan te vragen vergunningen. Hoe meer in risicogebieden gewerkt wordt, 
hoe groter de kans dat vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn, zie ook § 8.2. Ook een dijkverlegging kan 
aanleiding zijn tot nader onderzoek. In Tabel 32 is weergegeven hoeveel veldbezoeken noodzakelijk zijn en 
in welke periode voor specifieke soorten. 

Tabel 32: Tijd en duur mogelijke veldbezoeken voor soortgericht onderzoek. 

Soortgroep  Veldwerk Periode 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 2-4 veldbezoeken zoeken 
naar nesten 

Februari t/m 
augustus 

Vogels zonder jaarrond beschermde nesten 1 veldbezoek zoeken naar 
nesten 

15 maart – 15 juli 

Vleermuizen 2 veldbezoeken Half mei – half juni 
2 veldbezoeken Half augustus – half 

oktober 
Grondgebonden 
zoogdieren 

Hermelijn en 
steenmarter 

6 weken monitoring met 
vallen 

Maart t/m augustus 

Óf 12 weken Augustus t/m maart 
Waterspitsmuis 2 nachten 

vallenonderzoek  
Juli t/m november 

e-DNA of braakbal 
onderzoek (minder 
accuraat) 

Hele jaar 

Eekhoorn 2 veldbezoeken zoeken 
naar nesten 

Herfst/winter 

Vissen Grote modderkruiper Verschillende methodes 
mogelijk 

Aanwezigheid: Hele 
jaar afhankelijk van 
gebruikte methode 
Winterverblijfplaats: 
november t/m 
februari 
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BRONNEN  

• Arcadis, 2018, Nota Integrale Projectopgave; Regionale keringen Brabantse Delta, referentie 079680866, 
12 februari 2018 

• Provincie Noord-Brabant, 2017. Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017. Provinciale Staten 
van Noord-Brabant hebben op 8 juli 2017 de „Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017‟ 

vastgesteld, met planidn NL.IMRO.9930.wijzvr14act2017-va01. 
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BIJLAGE A JURIDISCH KADER 

Natura 2000-gebieden 

Algemeen  

De Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen 
van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in 
hoofdstukken en kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), 
soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over 
vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving 
(hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht 
(hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In volgende 
paragrafen is een samenvattende beschrijving van de voor dit rapport relevante delen van de wet gegeven.  

De Wnb schrijft een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen 
van het rijksbeleid op het gebied van natuur en natuurbescherming (art 1.5). De provinciale natuurvisies 
beschrijven het provinciale beleid op dit gebied (art 1.7). 

De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor 
Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en soorten (ook soorten die niet beschermd 
zijn!) (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat schadelijk kan zijn 
zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene zorgplicht geldt altijd 
en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet worden uitgevoerd (art 
1.11, lid 3). 

In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de beschermingsmaatregelen waarvoor 
gedeputeerde staten van de provincies zorg moeten dragen (art 1.12, lid 1). Het gaat daarbij om: 
• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels; 
• behoud en herstel van soorten, habitats en leefgebieden van soorten van bijlage I, II, IV en V van de 

Habitatrichtlijn; 
• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de natuurvisie horende rode lijst.  

 

Beschermde gebieden 

De Wet Natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als beschermde 
natuurgebieden. De Wnb noemt daarbij verschillende soorten gebieden. 
• De provincies (gedeputeerde staten) dragen zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een 

samenhangend landelijk ecologisch netwerk, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (art 1.12, lid 2). 
• Buiten het NNN kunnen gedeputeerde staten gebieden aanwijzen met bijzondere natuurwaarden of 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Deze gebieden worden “bijzondere provinciale 

natuurgebieden” en “bijzondere provinciale landschappen” genoemd (art 1.12, lid 3). 
• De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst gebieden aan ter uitvoering van de 

verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn de Natura 2000-
gebieden (art. 2.1, lid 1). 

• De Minister van LNV kan -buiten bestaande Natura 2000-gebieden- een gebied aanwijzen als “bijzonder 

nationaal natuurgebied” (art. 2.11, lid 1). 

 

De Wnb kent alleen voor de Natura 2000-gebieden een toetsingskader. De bescherming van het NNN 
verloopt via het planologische spoor. Ten aanzien van de bescherming van bijzondere nationale en 
provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen is in de Wnb geen regeling opgenomen. 
Provincies kunnen -wanneer zij een dergelijk gebied aan zouden wijzen- daarvoor zelf een regeling 
opstellen. 
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Regels  

De Minister van LNV wijst Natura 2000-gebieden aan. In ieder besluit tot aanwijzing van een Natura 2000-
gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied beschreven. Daarbij gaat het in 
ieder geval om instandhoudingsdoelen ten aanzien van de leefgebieden van vogels, voor zover nodig ter 
uitvoering van de Vogelrichtlijn en/of ten aanzien van habitats en habitats van soorten, voor zover nodig ter 
uitvoering van de Habitatrichtlijn. Op de aanwijzing of wijziging van de aanwijzing van gebieden is afdeling 
3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (deze besluiten staan dus open voor bezwaar en 
beroep), tenzij het een wijziging van ondergeschikte aard is.  

Gedeputeerde staten zijn verplicht zorg te dragen voor het treffen van instandhoudingsmaatregelen ten 
aanzien van de in de provincie gelegen Natura 2000-gebieden en moeten ook -indien daar aanleiding voor 
bestaat- passende maatregelen nemen om verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te 
voorkomen. Daarnaast moet er voor ieder Natura 2000-gebied een beheerplan worden opgesteld.  

Plan, project of andere handeling? 

De Wnb maakt onderscheid in plannen, projecten en andere handelingen. Het verschil tussen een plan 
enerzijds en project en andere handeling anderzijds is wel duidelijk. Een plan gaat over het voornemen tot 
het verrichten van een handeling of om het scheppen van een (planologisch) kader voor een toekomstige 
handeling. Een project of andere handeling gaat altijd om een daadwerkelijk uit te voeren handeling. 

Het verschil tussen een project en een andere handeling is lastiger. Kort gezegd komt het erop neer dat er 
sprake is van een project in geval van een “fysieke ingreep in het natuurlijk milieu” en dat “activiteiten waarbij 

geen sprake is van werken of ingrepen die de materiële toestand van een plaats veranderen”, niet kunnen 

worden aangemerkt als een project”. Bouw-, aanleg- of sloopwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld wel 
projecten. Een activiteit waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van een bepaalde locatie, zonder dat deze 
locatie feitelijk wijzigt, kan niet als project worden aangemerkt. Zo heeft de ABRvS geoordeeld, toen een 
Nbw-vergunning voor het uitvoeren van strandexcursies met een strandbus aan de orde was dat het een 
“andere handeling” betrof. Deze activiteit, net als bijvoorbeeld het openstellen van een reeds bestaande 
weg, kwalificeert dus niet als project. Ook het verlenen van toestemming om de exploitatie van een vliegveld 
voort te zetten is geen project. Het verlengen van een start- en landingsbaan van een vliegveld is dan wel 
weer een project. 

Beoordeling van plannen 

Een plan dat niet direct verband houdt met, of nodig is voor het beheer van een gebied, en dat afzonderlijk of 
in cumulatie significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, mag door het betreffende 
bestuursorgaan pas worden vastgesteld nadat uit een passende beoordeling is gebleken dat de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Een uitzondering is een plan dat een herhaling of 
voortzetting is van een ander plan waarvoor al een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe 
passende beoordeling geen nieuwe gegevens op inzichten op kan leveren.  

Wanneer de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast niet is verkregen, 
mag het plan alleen worden vastgesteld wanneer er geen alternatieve oplossing is, er een dwingende reden 
van groot openbaar belang wordt gediend en er compenserende maatregelen worden getroffen (de ADC-
toets). Wanneer er sprake is van significante gevolgen voor een prioritair habitat of prioritaire soort en de 
dwingende reden van groot openbaar belang is een reden van sociale of economische aard, dient in 
aanvulling op de ADC-toets door de minister van LNV een advies gevraagd te worden aan de Europese 
Commissie voordat het plan wordt vastgesteld. De te nemen compenseren maatregelen moeten onderdeel 
uitmaken van het betreffende plan. Een eventueel in te richten compensatiegebied dient de status van 
Natura 2000-gebied te krijgen (art 2.7 lid 1 en 2.8 lid 1-8). 

Voorafgaand aan het vaststellen van een plan hoeft dus geen vergunning aangevraagd te worden. Wel dient 
het bestuursorgaan indien nodig middels een passende beoordeling de effecten op Natura 2000-te toetsen. 
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Natuurnetwerk Nederland 

Rijksbeleid 

Het Rijk heeft de bepalingen van het NNN in het BARRO vastgelegd. Het BARRO stelt regels betreffende 
het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van 
de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk achten.  

Het BARRO dient ervoor te zorgen dat het nationaal ruimtelijk beleid geborgen blijft (conform art. 10.8 Wet 
ruimtelijke ordening). De regels uit titel 2.10 „Natuurnetwerk Nederland‟ van het BARRO beperkt de vrijheid 
van initiatiefnemers ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen. Wanneer een ruimtelijk plan van 
initiatiefnemers in strijd is met de NNN-bepalingen zal het BARRO hiervoor randvoorwaarden stellen of het 
zelfs verbieden. Op grond van het BARRO moeten provincies bij provinciale verordeningen de NNN-
gebieden aanwijzen en nauwkeurig begrenzen, art. 2.10.2 BARRO. Daarnaast moeten de provincies ook de 
wezenlijke kenmerken en waarden vastleggen, art. 2.10.3 BARRO. Het BARRO dient de NNN-gebieden te 
beschermen. Dit betekent dat er geen toestemming mag worden verleend aan ruimtelijk plannen die leiden 
tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden, of tot een significante vermindering 
van de oppervlakte van of samenhang tussen die gebieden, art. 2.10.4, eerste lid BARRO. Echter kent het 
BARRO een „Nee, tenzij‟-bepaling. Deze houdt in dat in eerste instantie niet tot uitvoering van het ruimtelijk 
plan overgegaan mag worden wanneer dit negatieve effecten heeft voor het NNN, tenzij er sprake is van; 

1. groot openbaar belang, 
2. er geen reële alternatieven zijn, en 
3. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakten en samenhang wordt 

beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd.  

 

Externe werking 

Wanneer mogelijke ruimtelijke plannen in uitvoering treden, dienen deze plannen in overeenstemming te zijn 
met NNN-bepalingen (titel 2.10 Natuurnetwerk Nederland) van het BARRO en aansluitend de provinciale 
ruimtelijke verordeningen. Bij uitvoering van deze plannen mag geen sprake zijn van significante aantasting 
van de wezenlijke kenmerken en waarden. Echter wat nu als er mogelijk ruimtelijke plannen uitgevoerd 
worden in gebieden die niet vallen onder het NNN, maar toch significantie aantasting veroorzaken aan deze 
natuurgebieden? Worden deze gebieden dan toch beschermd? 

Wanneer deze plannen in strijd zijn met bovengenoemde wet- en regelgeving vindt er in beginsel geen 
doorgang plaats. Het „Nee, tenzij‟-principe kan hier uitzondering op bieden. Deze regels zijn alleen van 
toepassing op de vastgestelde NNN-gebieden, zoals vastgelegd op de natuurbeheerkaarten van de 
provincies. Externe werking treedt op wanneer er aantasting aan gebieden ontstaat als gevolg van het 
uitvoeren van ruimtelijke plannen buiten een NNN-gebied. Deze ruimtelijke plannen kunnen ervoor zorgen 
dat er negatieve effecten aan flora en fauna toegebracht worden. De vraag is nu of deze gebieden óók op 
grond van titel 2.10 Natuurnetwerk Nederland van het BARRO beschermd worden. De wet kent geen 
uitwerking van deze „externe werking‟. 

In kamerstuk 2012/13, 30 825, nr. 192 heeft staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en 
Innovatie vragen beantwoord betreft „externe werking‟. In het kamerstuk wordt verklaard dat de EHS geen 

externe werking heeft. Echter wordt er wel verwezen naar de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. In samenhang kunnen deze twee wetten beperkingen opleggen aan activiteiten 
en functies in aangrenzende gronden.  

De BARRO bevat geen bepaling die voorschrijft dat het beschermingsregime van het NNN tevens geldt voor 
gebieden die buiten het NNN vallen. Echter heeft een enkele provincie toch een bepaling opgenomen in 
haar ruimtelijke verordening die externe werking toelaat. In lid 6 van art. 5.1 VR van de provincie Noord-
Brabant staat de „externe werking‟ beschreven. Dit betekent wanneer een bestemmingsplan buiten het 

Natuurnetwerk Brabant (hierna: NNB) ligt en leidt tot een aantasting van de ecologische kenmerken en 
waarden van het NNB anders dan door de verspreiding van stoffen in de lucht of water, deze negatieve 
effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieven effecten worden gecompenseerd.  
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Provinciaal beleid 

Uitwerking van de NNN in Noord-Brabant, hier Natuur Netwerk Brabant: NNB genoemd, heeft 
plaatsgevonden in de Verordening Ruimte (Provincie Noord-Brabant, 2017) en het Natuurbeheerplan. In de 
volgende artikelen zijn de relevante regels voor bescherming van het NNB (voorheen EHS) opgenomen 
(artikel 5). In artikel 11 zijn aanvullende regels ten aanzien van ecologische verbindingszones opgenomen.  

 5.1 Bescherming Natuur Netwerk Nederland 

1. Een bestemmingsplan gelegen in het Natuur Netwerk Brabant: 

a. strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de 

onderscheiden gebieden; 

b. stelt regels ter bescherming van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden en houdt 

daarbij rekening met de overige aanwezige waarden en kenmerken, waaronder de cultuurhistorische waarden en 

kenmerken; 

c. bepaalt dat zolang het Natuur Netwerk Brabant niet is gerealiseerd, de bestaande bebouwing en de bestaande 

planologische gebruiksactiviteit zijn toegelaten.  

2. Als ecologische waarden en kenmerken als bedoeld in het eerste lid gelden de natuurbeheertypen zoals 

vastgelegd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het natuurbeheerplan.  

3. […] 

4. […] 

5. […] 

6. […] 

7. Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten het Natuur Netwerk Brabant en leidt tot een aantasting van de 

ecologische waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Brabant anders dan door de verspreiding van stoffen in 

lucht of water, strekt ertoe dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve 

effecten worden gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6 (compensatieregels). 

 

5.3 Wijziging van de begrenzing op verzoek met toepassing nee-tenzij principe 

1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant op verzoek van de gemeente 

wijzigen in geval van een ruimtelijke ontwikkeling met toepassing van het nee-tenzij principe. 

2. Een verzoek om herbegrenzing, als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een bestemmingsplan waaruit 

blijkt dat: 

a. er sprake is van een groot openbaar belang; 

b. er voor de ontwikkeling geen alternatieve locaties voorhanden zijn buiten het Natuur Netwerk Brabant; 

c. er geen andere oplossingen voorhanden zijn waardoor de aantasting van het Natuur Netwerk Brabant wordt 

voorkomen; 

d. de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden 

gecompenseerd, waarbij wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren als bedoeld in artikel 5.6 

(compensatieregels). 

3. […] 

4. Aan het onderzoek naar alternatieve locaties bedoeld in het tweede lid, onder b, liggen de volgende 

uitgangspunten ten grondslag: 

a. gezocht wordt naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in omliggende gemeenten; 

b. een alternatieve locatie moet overwegend dezelfde functie kunnen vervullen; 

c. tijdverlies en meerkosten ten gevolge van de ontwikkeling van een alternatieve locatie zijn op zichzelf geen reden 

om dat alternatief af te wijzen. 

5. […] 

6. […] 

 

11.1 Natuur Netwerk Brabant - ecologische verbindingszone 

1. In aanvulling op hoofdstuk 3 'Structuren' strekt een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'Natuur 

Netwerk Brabant - ecologische verbindingszone' tot de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een 

ecologische verbindingszone met een breedte van: 

a. ten minste 50 meter in bestaand stedelijk gebied en zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling; 

b. ten minste 25 meter in alle overige gebieden 

2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid, stelt regels voor zover dat nodig is om te voorkomen dat het 

gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische 

verbindingszone, waarbij in ieder geval: 

a. beperkingen worden gesteld aan stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen, in het bijzonder wat betreft 
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de daarmee verband houdende bebouwing; 

b. regels ten aanzien van het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 

m
2
, anders dan een bouwwerk. 

3. Na realisatie van de ecologische verbindingszone is artikel 5.1 (bescherming NNB) van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Beschermde soorten 

Algemeen 

Een algemene beschrijving van de Wnb is opgenomen onder het kader “Natura 2000-gebieden”. 

Relevant in het kader van soortbescherming is dat de Wnb een algemene zorgplicht kent. Deze houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen om schade aan soorten te voorkomen, ook voor soorten die 
niet beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat 
schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene 
zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet 
worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3). 

Categorieën 

De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk: 

• Soorten Vogelrichtlijn (Wnb paragraaf 3.1) 
• Soorten Habitatrichtlijn (Wnb paragraaf 3.2) 
• Andere soorten (Wnb paragraaf 3.3) 

 

Soorten Vogelrichtlijn 

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten 
die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in 
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1). 

 

Soorten Habitatrichtlijn 

In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in: 

• bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
• bijlage II bij het Verdrag van Bern of; 
• bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1) 

en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in: 

• bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of; 
• bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5) 

 Het gaat hierbij dus om meer dan alleen de soorten van de Habitatrichtlijn (namelijk ook soorten van de 
conventies van Bern en Bonn). Omdat echter in de Wnb paragraaf 3.2 “soorten Habitatrichtlijn” als titel heeft, 

wordt dit ook hier zo gebruikt om deze groep van beschermde soorten aan te duiden.  

 

Andere soorten 
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Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal 
soorten op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het 

gaat hierbij om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is 
verzekerd als geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn 
opgenomen op de bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c). Deze lijst is opgenomen als Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 

Verbodsbepalingen 

Ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), 
het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben 
van eieren (art. 3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen 
geldt niet in het geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort (art. 3.1 lid 5). 

Ten aanzien van de soorten van de Habitatrichtlijn beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk 
doden of vangen (art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van 
eieren (art 3.5 lid 3) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 
4). Ten aanzien van de Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en 
verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5). 

Ten aanzien van de andere beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of 
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de andere beschermde plantensoorten geldt een 
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c). 

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen 

Gedragscode 

De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn 
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde 
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:  

a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  
c. een bestendig gebruik; 
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Vrijstelling 

Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2-
4; 3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen 
van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen 
worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden 
waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier onder).  

Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke 
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen 
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het 
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie. De provincie Noord-Brabant heeft 
in Verordening natuurbescherming Noord-Brabant een algemene vrijstelling verleend voor onderstaande 
soorten: 
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• Bruine kikker 
• Gewone pad 
• Kleine watersalamander 
• Meerkikker 
• Middelste groene kikker (of bastaardkikker) 
• Aardmuis 
• Bosmuis 
• Dwergmuis 
• Dwergspitsmuis 
• Egel 
• Gewone bosspitsmuis 
• Haas 
• Huisspitsmuis 
• Konijn 
• Ondergrondse woelmuis 
• Ree 
• Rosse woelmuis 
• Tweekleurige bosspitsmuis 
• Veldmuis 
• Vos 
• Wild zwijn 
• Woelrat 

 

Ontheffing 

Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een 
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd 
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 
3.8 lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de 
voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verschillen per categorie. 

De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in 
combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te 
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden 
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten 
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een 
ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie verschillende 
aanvullende voorwaarden. 

Voor soorten van de Vogelrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4): 
1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
4. ter bescherming van flora of fauna; 
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt, of  
6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels 

in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 
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Voor soorten van de Habitatrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.8 lid 
5): 
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van 

de natuurlijke habitats; 
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom; 
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor 
het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 

5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van 
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing 
of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich 
te hebben. 

 

Voor de andere beschermde soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees 
beschermde soorten aangevuld met: (art 3.10 lid 2): 
6. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 

volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
7. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen; 
8. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse 

en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht 
van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

9. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
10. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
11. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

12. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 
gebied, of 

13. in het algemeen belang. 
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BIJLAGE B STIKSTOFDEPOSITIE NATURA 2000-GEBIEDEN 
 

In deze bijlage gevoegd: 
• De memo met de uitgangspunten voor de berekeningen 14-12-2017 
• De Aerius-berekening 20 maart 2018 (kenmerk: RtQhVAYE8T72). 
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Leeswijzer 
 
In het voorliggende rapport is een groot aantal deelgebieden uiteen gezet. Het rapport is als volgt 
opgedeeld:  

 Hoofdstuk 1 geeft een inleiding van het voornemen en de toetsingskaders; 

 Hoofdstuk 2 beschrijft het voornemen en de deelgebieden; 

 Hoofdstuk 3 zet de werkzaamheden uiteen van het Natuurnetwerk Brabant en de 
soorten op basis van de bureaustudie (NDFF 2016-2021) uiteen en geeft de werkwijzen 
van de uitgevoerde nader onderzoeken; 

 Hoofdstuk 4 weergeeft de resultaten van de bureaustudie, de noodzaak tot nader 
onderzoek, de resultaten van de uitgevoerde nader onderzoeken, een toetsing van 
effecten, mitigerende/compenserende maatregelen en eventuele nadere benodigde 
onderzoeksinspanningen. Deze aspecten worden per deelgebied uiteen gezet.  

 Hoofdstuk 5 weergeeft een overzicht van de conclusies en vervolgstappen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het Waterschap Brabantse Delta is voornemens om een groot aantal dijktrajecten te verbeteren 
in de gemeenten Steenbergen, Breda, Etten-Leur, Moerdijk en Drimmelen. Er dient onderzocht te 
worden of het voornemen effect heeft op beschermde soorten. Ontwikkelingen mogen niet zonder 
meer plaatsvinden indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde flora en fauna. In dit 
kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden op de verschillende locaties en de 
mogelijk daarmee samenhangende consequenties.  
 
Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd op basis van de aanbevelingen uit de Quick-scan van 
Arcadis (Arcadis, 2018) en de een bureaustudie met behulp van de NDFF (2016-2021). In de 
voorliggende rapportage zijn de resultaten van de nadere onderzoeken beschreven en wordt 
antwoord gegeven of de realisatie van de werkzaamheden uitvoerbaar is en/of onder welke 
voorwaarden. Tevens zijn vervolgstappen aangegeven als gevolg van de nieuwe informatie.  
 
In Figuur 1.1 en 1.2 is de ligging van de deelgebieden weergegeven.  
 

 
Figuur 1.1. Ligging van de deelgebieden in het westen (Steenbergen en Moerdijk).  
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Figuur 1.2. Ligging van de deelgebieden in Moerdijk, Etten-Leur, Breda en Drimmelen (Terheijden).  

1.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van het voorliggende nader onderzoek is het aantonen of uitsluiten van beschermde 
soorten en indien aangetroffen het bepalen of het voornemen uitvoerbaar is en onder welke 
condities dit mogelijk is.  
 
Om hiertoe te komen worden onder andere de volgende vragen beantwoord: 

- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en verblijfplaatsen) 
komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen dijkwerkzaamheden. 
Vinden er als gevolg van de werkzaamheden effecten plaats op deze soorten en worden 
daarbij verbodsbepalingen overtreden?  

- Zijn vervolgonderzoeken noodzakelijk? 
- Is het noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen en welke zijn dit?  
- Is het noodzakelijk om compenserende maatregelen te nemen en welke zijn dit? 
- Kan worden voldaan aan de Zorgplicht en zo niet, welke maatregelen dienen er te worden 

genomen? 
- Dient in het kader van de Wnb een ontheffing aangevraagd te worden? 
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2 Planvoornemen en gebiedsbeschrijving 

In paragraaf 2.1 wordt het planvoornemen toegelicht met de locaties van de toekomstige 
dijkwerkzaamheden en de planning van het plan. In hoofdstuk 2.2 wordt een gebiedsbeschrijving 
gegeven per deelgebied. 

2.1 Planvoornemen 

Tabel 2.1 geeft een overzicht weer van de werkzaamheden per deelgebied. De plannen per 
deelgebied kunnen wijzigen in 2021. Het VKA wordt per deelgebied vast gesteld en hier aan 
worden vervolgens de benodigde mitigerende- en compenserende maatregelen vanuit ecologie 
gekoppeld en uitgewerkt in een activiteitenplan of een ecologisch werkprotocol.  
 
Tabel 2.1. Overzicht werkzaamheden en planning per deelgebied. 

Locatie Werkzaamheden 

Doornedijkje Steenbergen  Verbreding huidige watergang 

 Aanleg nieuwe watergang  

 Verwijderen oude dijk  

 Opbouwen nieuwe dijk 

Etten-Leur Zeedijk-oost  Ophoging 

 Sloot dempen 

 Aanleg nieuwe sloot 

 Bomenrij herplant en/of verwijdert  

 Bij gemaal Halle buitendijkse aanpassing 

Etten-Leur Zeedijk-west  Binnentalud herprofileren 

 Sloot verleggen/ 
dempen oude sloot 

Moerdijk / Steile dijk  Sloot dempen 

 Watergang verleggen 

 Berm binnenwaarts aangelegd 

Moerdijk / Markdijk  Pipingscherm aanbrengen in de teen 

 Laagtes opvullen in de kruin 

Moerdijk / Hazeldonk  Ophoging 

 Sloot dempen 

 Aanleg nieuwe sloot 

 Berm binnenwaarts aangelegd 

 Bomenrij verwijdert deze wordt herplant 

 Dijkverlegging  

Moerdijk Buitengebied  Ophoging 

 Sloot dempen 

 Aanleg nieuwe sloot 

 Berm binnenwaarts aangelegd 

 Dijkverlegging van het oostelijke deel  

Breda RWZI  Ophoging 

 Verbreding  

 Pipingscherm 

Breda Haagse Beemden  Kruin verhoging (buitenwaarts) 

 Bomen verwijderen 

 Sloot verleggen 

 Stabiliteitsscherm 
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Terheijden Molenstraat  Groene dijk  

 Berm 

Terheijden Markkant  Ophogen en buitenwaarts versterken 

 Paaigeul lokaal deels dempen 

Terheijden Markschans  Groene dijk aanleggen 

 Beschoeiing plaatsen 

Terheijden Buitengebied  Ophoging 

 Berm 

 Verleggen watergang 

Terheijden Bastion  Groene dijk aanleggen 

Terheijden Havens West: 

 Aanleg groene dijk 

 Bomen verwijderen. Alleen bomen aan de 
buitenzijde blijven staan 

Kop: 

 Bomen verwijderd 

 Groene dijk tussen weg en parkeerplaats 

Noord: 

 L-wand voor de bestaande damwand 

Oost: 

 Deels bomen verwijderen 

 Aanleg groene dijk  

Terheijden Lacunes  Oude damwand vernieuwd 

 Aanleg groene dijk (ophoging) 

  

2.1 Gebiedsbeschrijving deelgebieden 

De gebiedsomschrijvingen van de deelgebieden zijn tijdens het veldonderzoek beoordeeld door 
ecologen van Antea Group. 

2.1.1 Doornedijkje Steenbergen  

De zuidkant van dit deelgebied is een voornamelijk verharde woonomgeving. Het noordelijke deel 
bevat ruigtes en hoog opgaande grasbegroeiing langs een steile dijk. De oevers zijn dicht begroeid 
met rietvegetatie. Met name aan de noordkant van ‘Doornedijkje’ is natuurlijk biotoop te vinden, 
hier is een rij met oudere bomen aanwezig en veel verwilderde struikbegroeiing. 

2.1.2 Etten-Leur Zeedijk-oost 

Ten zuiden van de Zeedijk is een afwisseling van ruigtes en bomen aanwezig. De bomen zijn van 
oudere leeftijd. De ruigtes bieden diverse biotopen. Veelal bestaat het gebied uit open delen waar 
enkel een functie als verbindingsroute voor fauna aanwezig is. Langs de weilanden zijn ruige 
vegetatiestructuren ontwikkeld. In het deelgebied is een dubbele populierenlaan aanwezig over 
de gehele lengte van de dijk. De noordelijke kant van de Zeedijk is overwegend kaal, enkel bij het 
gemaal Halle is aan de noordelijke kant een kleinschalige vochtige bosschage aanwezig. 
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2.1.3 Etten-Leur Zeedijk-west 

Het deelgebied bevat een bomenrij met relatief jonge bomen op de dijk en een rietkraag langs de 
Mark. De bomenrij sluit aan op een langere bomenlaan richting het westen. Aan de rand van de 
bomenlaan is veel struikvegetatie als braam te vinden. Tussen de bomenlaan en de Mark is een 
weg gelegen. De rietzone langs de Mark wordt veel gebruikt door sportvissers.  

2.1.4 Moerdijk / Steile dijk 

Het oostelijke deel van de Steile dijk is veelal open en bevat gemaaide bermen en open graslanden 
/ agrarische gronden. Op enkele locaties zijn struikvegetatie en ruigtes aanwezig. Aan de noordkant 
van de dijk zijn een aantal relatief oudere bomen aanwezig welke nabij een woning staan. Het 
omliggende terrein is grotendeels open polderlandschap met deels agrarisch gebruik.  

2.1.5 Moerdijk / Markdijk 

Het deelgebied bevat aan de noordelijke zijde een natuurlijke omgeving met relatief oude bomen, 
struiken en hoge eenjarige vegetatie. De dijk zelf is vrij kaal, maar bevat wel holen en graafsporen 
van met name konijnen. De bermen zijn schraal en bevatten met name kruidachtige planten zoals 
paardenbloem en leeuwentand. 

2.1.6 Moerdijk / Hazeldonk  

In het deelgebied is een bomenlaan met oudere bomen aanwezig langs een bebouwde omgeving 
met een bosschage aan de oostkant van het deelgebied. Diverse soortenrijke biotopen zijn 
aanwezig in de bermen van de percelen, in de groenstructuren naast de kassen ten oosten van de 
Zuiddijk en langs de bomenlaan. Het zuidoostelijke terrein is privé terrein in een bewoonde 
omgeving.  

2.1.7 Moerdijk Buitengebied 

Het buitengebied is gelegen in een open polderlandschap waar voornamelijk agrarische gronden 
aanwezig zijn. De zone waar gewerkt wordt is veelal open en bevat weinig hogere vegetatie. De 
oevers van de Mark zijn steil en tussen de twee trajecten binnen het deelgebied is een bosschage 
aanwezig. De aanwezige bomen zijn van relatief jonge leeftijd. Zie Figuur 2.1. 
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Figuur 2.1. De betreffende bosschage gelegen in Moerdijk Buitengebied. 

2.1.8 Breda RWZI 

Het terrein ten noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is een divers ingericht natuurgebied, 
genaamd Rooskensdonk, met veel afwisseling in biotopen. Open kruidenrijk grasland, bermzones, 
rietland, vennen- en poelen, kleine bosschages en weidevogelgrasland vormen de voornaamste 
biotopen. In het gebied groeit vegetatie als hop, meidoorn, sleedoorn, riet, pitrus, grote 
kattenstaart en braam. De dijk is gelegen tussen de RWZI en het natuurgebied Rooskensdonk. 

2.1.9 Breda Haagse Beemden  

Het deelgebied ‘Haagse Beemden’ bevat een afwisseling van kleinschalig landschap, ruigtes en 
bosschages nabij water. De variatie aan vegetatie is beperkt en bestaat voornamelijk uit 
grassoorten met ridderzuring, duizendblad, composieten en sporadisch Jacob kruiskruid. Het 
gebied is daarnaast een druk bezocht gebied voor fietsers en wandelaars met honden.  
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2.1.10 Terheijden Molenstraat  

Het gebied is een parkachtige omgeving met een berm langs een watergang. Aan de noordkant 
staat een aantal knotwilgen op het weiland met ruigtes van struikvormende planten en een deel 
van het gebied ligt op het terrein van de ijsbaan. Het gebied bevat aan de noordkant een aantal 
oude schietwilgen. In het gebied wordt veel gerecreëerd door wandelaars en mensen met honden.  

2.1.11 Terheijden Buitengebied  

Een groot deel van de dijk bevat korte gemaaide vegetatie. Richting de oostkant is een deel met 
oudere wilgen en ruigtes. Hier zijn verschillende sporen van algemene soorten als reeën gevonden. 
De dijk heeft momenteel een agrarische functie. 

2.1.12 Terheijden Bastion 

Het deelgebied bevat een bermzone en een rietkraag langs een woonwijk en de Mark. Het gebied 
bevat ecologisch gezien weinig waarde door de beperkte en eentonige variatie en er is sprake van 
een hoge mate van verstoring door de aanwezigheid van mensen, bijvoorbeeld voor het uitlaten 
van honden. Het deelgebied ‘Bastion’ is niet nader onderzocht, omdat in de Quick-scan van Arcadis 
beschermde soorten waren uitgesloten.   

2.1.13 Terheijden Markkant 

Het deelgebied Markkant is een gemaaide parkachtige zone langs de Mark. Het gebied bevat een 
open bermzone en een rietzone langs het water. Het is direct gelegen langs woningen en wordt 
zeer druk bezocht door wandelaars en mensen met honden. In het gebied is sprake van een lage 
biodiversiteit en lage natuurwaarde, het gebied is daarnaast zwaar verstoord. Het deelgebied is 
om deze reden niet nader onderzocht, omdat hier geen beschermde soorten worden verwacht. 

2.1.14 Terheijden Markschans 

Het deelgebied bevat een parkachtige omgeving langs een woonwijk en wordt veel bezocht door 
wandelaars en hondeneigenaren. Wel zijn enkele graszones aanwezig waar meer ruigtes aanwezig 
zijn en zijn enkele natuurvriendelijke oevers aanwezig. Het deelgebied grenst aan de westkant 
deels aan een poldergebied.  

2.1.15 Terheijden Haven  

Het havengebied bevat een afwisseling van jonge houtopstanden en oudere bomen. Langs de 
oever is een vrij open vegetatie aanwezig en op het water liggen veel boten van gebruikers. Het 
gebied is deels verhard en druk bezocht.  

2.1.16 Terheijden Lacunes 

Dit deelgebied wordt druk bezocht door met name vissers en bevat een zeer dichte vegetatie langs 
de oevers. De vegetatie bestaat uit een dichte braam en rietbegroeiing met oude schietwilgen, 
knotwilgen en zwarte els. Het gebied is gelegen langs een breed geasfalteerd fietspad en een 
autoweg. Aan de noordelijke kant grenst het deelgebied aan een bedrijventerrein. 
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3 Methodiek 

Een groot aantal plant- en diersoorten is beschermd door de Wet natuurbescherming. Indien als 
gevolg van het voornemen verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming 
worden overtreden, kunnen maatregelen en procedurele vervolgstappen aan de orde zijn. Het is 
daarom van belang om te onderzoeken of beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de 
locatie aanwezig zijn en of deze schade kunnen ondervinden van de voorgenomen 
werkzaamheden. In dit hoofdstuk worden de toegepaste methodieken uiteen gezet. 

3.1 Relevante beschermde soorten 

3.1.1 Bureaustudie 

In 2018 is door Arcadis een QuickScan Flora- en Fauna uitgevoerd waar aanbevelingen tot nader 
onderzoek uit voort komen. In 2020 is door Antea Group aanvullend beoordeeld in de 
verschillende deelgebieden waar nader onderzoek noodzakelijk is op basis van het VKA.  
 
Uit de recente verspreidingsinformatie van het NDFF blijkt dat in of nabij het deelgebied in het 
verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen (binnen een straal van 2,5 kilometer 
rondom het gehele gebied). Dit betreft de beschermde soorten genoemd in Habitatrichtlijn (bijlage 
IV onderdeel a en b) en de niet-vrijgestelde ‘andere soorten’ uit bijlage I (onderdeel a en b) van de 
Wet natuurbescherming  alsook vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. De soorten zijn 
weergegeven in Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1. Overzicht van waargenomen beschermde soorten in de omgeving van het deelgebied (met een 
straal van 2,5km) die in het Nederlandse Databank Flora en Fauna (NDFF) door derden zijn ingevoerd. De 
soorten zijn in te delen in Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming en vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest (JRB) en zijn aangegeven met een ‘X’ 
(NDFF, 2016-2021).  

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest* 

 

Boomvalk X   

Buizerd X   

Gierzwaluw X   

Havik X   

Huismus X   

Kerkuil X   

Ooievaar X   

Ransuil X   

Sperwer X   

Steenuil X   

Zoogdieren 

Bever  X  

Boommarter   X 

Bunzing   X 

Hermelijn   X 

Otter  X  

Steenmarter   X 

Vleermuizen**  X  

Wezel   X 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander   X 

Poelkikker  X  
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Insecten - Dagvlinders Geen waarnemingen    

Insecten - Libellen Geen waarnemingen    

Vissen Grote modderkruiper   X 

Planten Geen waarnemingen    

Overige soortgroepen Geen waarnemingen    

*Categorie 5: de afweging of er sprake is van een jaarrond beschermd nest uit categorie 5 wordt gemaakt 

bij de beschrijving van de resultaten van het terreinbezoek (paragraaf 4.2.2). 

**Vleermuizen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. 

 

In hoofdstuk 4 worden de soorten uit Tabel 3.1 uiteengezet en wordt aangegeven of de soort in 
het gebied kan voorkomen.  
 
Terreinbezoek 
Op 15 juni 2020 is vanaf circa 08:00 uur een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig ecoloog 
van Antea Group bij licht bewolkt weer met een temperatuur van circa 17°C. Tijdens het 
terreinbezoek zijn de deelgebieden met de auto bereikt en vervolgens te voet belopen. 
 
Op basis van de bureaustudie, het terreinbezoek en het rapport  (Arcadis, 2018) is nader onderzoek 
uitgezet naar vleermuizen, kleine marterachtigen, waterspitsmuis, vissen (op basis van biotopen 
alleen de grote modderkruiper) en jaarrond beschermde nesten.  
 
In de Quick-scan van Arcadis zijn meerdere deelgebieden in de gemeente Drimmelen getoetst als 
één geheel. Vanwege de diversiteit aan aanwezige (geschikte of ongeschikte) biotopen, is het 
deelgebied in gemeente Drimmelen opgesplitst in zeven extra deelgebieden. Dit zijn de volgende 
deelgebieden:  

- Terheijden buitengebied; 
- Terheijden Molenstraat; 
- Terheijden Markschans; 
- Terheijden Bastion; 
- Terheijden Markkant; 
- Terheijden Haven; 
- Terheijden Lacunes. 

3.2 Materiaal & methode 

Per soortgroep zijn de gebruikte materialen en toegepaste methodieken toegelicht. Op de 
volgende diergroepen wordt in gegaan: Vogels (Jaarrond beschermde nesten), zoogdieren (bever, 
eekhoorn, kleine marterachtigen, vleermuizen, waterspitsmuis) en vissen (grote modderkruiper).  

3.2.1 Vogels 

Jaarrond beschermde nesten (hierna JRBN) 
In Arcadis (2018) werd aangegeven dat nesten op het moment van het terreinbezoek op veel 
locaties niet konden worden uitgesloten. Het advies luidde om in het seizoen zonder blad aan de 
bomen te zoeken naar potentiële jaarrond beschermde nesten en deze nader te onderzoeken. Alle 
deelgebieden zijn bezocht op 7 december 2020 door een deskundig ecoloog van Antea Group. Het 
doel van dit bezoek was om JRBN op te sporen, wanneer het blad van de bomen is. Het veldwerk 
is uitgevoerd door met de auto naar de deelgebieden te rijden en deze deels te voet te belopen. 
Met een verrekijker is gezocht naar nestlocaties. Hierbij zijn meerdere nestlocaties aangetroffen 
die mogelijk jaarrond beschermd zijn. op 15 maart, 29 maart, 15 april en 6 mei zijn de nestlocaties 
conform de richtlijnen uit het Kennisdocument van de Buizerd (BIJ12, 2017) onderzocht.  
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Algemene broedvogels 
Alle nesten van broedvogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd. Aangezien het een grote 
groep vogels beslaat, kan in het algemeen aangenomen worden dat vrijwel elk biotoop geschikt is 
voor algemene broedvogels. Er zijn geen aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar algemene 
broedvogels, omdat het Waterschap werkt met speciale voorschriften uit de eigen gedragscode. 
In deze gedragscode staan de maatregelen over de omgang met broedvogels tijdens de 
werkzaamheden.  

3.2.2 Zoogdieren 

Bever  
De nadere onderzoeken naar de bever zijn uitgevoerd op 17, 18 en 19 februari, op verschillende 
trajecten van deelgebieden weergeven in Figuur 3.1. Bij deze bezoeken is gezocht naar sporen 
die indicatoren zijn voor de aanwezigheid van de bever zoals wissels, territoriale markeringen, 
beverdammen, beverburchten en vraatsporen. Ook is een inschatting gemaakt of, indien afwezig, 
het deelgebied geschikt is voor toekomstige kolonisatie van de bever. 
 

 
Figuur 3.1. Deelgebieden waar beveronderzoek is uitgevoerd. 
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Kleine marterachtigen  
De gebieden uit Figuur 3.2 zijn onderzocht op de aanwezigheid van marterachtigen.  
 

 
Figuur 3.2. Deelgebieden waar onderzoek naar marterachtigen is uitgevoerd. 

Bij de nadere onderzoeken is de Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming 
(Bouwens, 2017) aangehouden. De volgende methoden zijn toegepast voor het waarnemen van 
de bunzing, hermelijn en de wezel: 
 
Cameraval 
Een cameraval is ontworpen om 24 uur per dag, 7 dagen per week wilde dieren waar te nemen. 
De camera reageert op warmte en beweging. Als een dier in het bereik is van de camera (die wordt 
herkent op basis van temperatuurverschil en beweging), maakt deze foto’s of een video-opname.  
 
Struikrover 
De struikrover is een pvc buis waarin een cameraval is geplaatst. Deze is gemonteerd op een plank 
waar aan de voorkant een blik sardines is geplaatst. In het blik sardines wordt een gaatje geprikt. 
Het idee is dat marterachtigen op de geur afkomen en bij het ruiken aan het blik sardines worden 
gefotografeerd. Deze methode kan op alle marterachtigen worden toegepast.  
 
Voorbeelden van de gebruikte methoden zijn weergeven in Figuur 3.3. 
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Figuur 3.3. Een in het veld geplaatste struikrover (links) en een in het veld geplaatste cameraval (rechts).  
 

Uitvoering  
Het onderzoeksmateriaal is verdeeld over twee dagen, op 27 juli en 1 augustus 2020 in het veld 
geplaatst. Elke twee weken zijn de batterijen, SD-kaarten en het lokaas vervangen. Het eerste deel 
van het veldonderzoek is beëindigd op 9 oktober, het laatste deel is afgerond op 24 oktober 2020. 
Doordat de inzet grotendeels binnen de kwetsbare periode is uitgevoerd (maart-september, 
minimaal zes weken onderzoek, tussen september-maart minimaal 12 weken onderzoek) is er 
voldaan aan de gestelde onderzoeksperiode volgens de Handreiking Kleine Marters (Bouwens, 
2017). Bij het plaatsen van de camera’s is op de volgende elementen gelet:  
 
- Geschikt leefgebied; 
- Voldoende dekking; 
- Risico diefstal en vernieling; 
- Risico waterschade; 
- Risico maaibeleid. 
 
Vleermuizen  
Het onderzoek naar vleermuizen is te verdelen in het inventariseren van zomer- en 
kraamverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. 
Per mogelijk aanwezige functie is onderzoek verricht conform het Vleermuisprotocol 2017.  
 
In het onderzoek is gezocht naar verblijfplaatsen in bomen in het deelgebied Terheijden-Haven. 
De locaties ‘Etten-Leur Zeedijk-oost’ en ‘Moerdijk Hazeldonk’ bleken na het eerste bezoek geen 
geschikte verblijfplaatsen te bevatten. Derhalve is onderzoek verricht naar vliegroutes in de 
volgende deelgebieden:  
 
 - Etten-Leur Zeedijk oost; 
 - Etten-Leur Zeedijk west; 
 - Moerdijk Hazeldonk; 
 - Breda Lacunes. 
 
Bij de overige deelgebieden waren geen geschikte essentiële elementen voor vleermuizen 
aanwezig. Het betreft elementen die zodanig van belang voor de lokale vleermuispopulatie zijn, 
dat bij aantasting van deze elementen tot grote negatieve gevolgen kan leiden voor de staat van 
instandhouding. Wanneer essentiële elementen in de deelgebieden niet voorkwamen of effecten 
uit te sluiten, zijn deze niet onderzocht.  
 
De inventarisaties met betrekking tot vleermuizen zijn met behulp van een zogenaamde 
batdetector uitgevoerd. Er wordt standaard gewerkt met de Petterson D240X. Dit apparaat vangt 
de ultrasone geluiden van vleermuizen op en maakt deze hoorbaar voor het menselijk gehoor. 
Daarnaast biedt het apparaat de mogelijkheid geluiden op te nemen voor analyse achteraf. 
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Enkele soorten zijn namelijk zeer moeilijk te determineren in het veld en vereisen een controle 
met behulp van analyse-software (o.a. Bat Explorer en BatSound 4.4). Naast de Petterson D240X 
is gebruik gemaakt van een Petterson ultrasone microfoon om waarneming in het veld direct 
zichtbaar te maken.  
 
Ook is een Anabat Swift tweemaal ingezet tijdens de kraamperiode in deelgebied ‘Etten-Leur – 
Zeedijk-west’ en ‘Terheijden – Lacunes’ en eenmaal in deelgebied ‘Etten-Leur Zeedijk-oost’ en 
‘Moerdijk Hazeldonk’. De Anabat detectors zijn ingezet om informatie in te winnen over het 
gebruik als vliegroute door de activiteit van een gehele nacht te meten. Een Anabat blijft de 
gehele nacht actief, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van het gebruik van een vliegroute 
door de gehele nacht. De real-time recorders zijn drie nachten achtereenvolgend actief geweest. 
De deelgebieden en onderzochte functies zijn weergeven in Figuur 3.4. 
 

 
Figuur 3.4. Vleermuisonderzoek in de deelgebieden met de onderzochte functies. VP = verblijfplaatsen. FG = 
foerageergebied. VR = vliegroute. Bron ondergrond: QGIS – OpenTopo. 

De toegepaste methodiek wordt hieronder per functie nader toegelicht. 
 
Zomerverblijfplaatsen 
In de periode 15 mei - 15 juli 2020 is in de deelgebieden Moerdijk Hazeldonk, Etten-Leur Zeedijk 
Oost en Terheijden Haven onderzocht op de aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen van 
vleermuizen. In het gebied zijn geen bomen aanwezig waar een mogelijke kraamgroep zich kan 
vestigen door het ontbreken van diepe holten of scheuren. De bomen bevatten voornamelijk 
kleine kieren, loshangend schors en scheuren waar enkele dieren kunnen verblijven. De 
bomenlanen zijn daarnaast veelal gelegen aan verlichte wegen of langs open polderlandschappen. 
Om deze reden is bij het deelgebied ‘Etten-Leur Zeedijk-oost’ en ‘Moerdijk Hazeldonk’ gekozen om 
te richten op onderzoek naar vliegroutes, na het eerste bezoek in de kraamtijd. Deze inventarisatie 
bestaat uit twee rondes. 
 
Paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen 
In de periode 15 augustus - 15 september 2020 zijn twee inventarisaties van drie uur uitgevoerd in 
het deelgebied Terheijden - Haven, teneinde paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen vast te stellen 
dan wel uit te sluiten. De inventarisaties zijn afgestemd op de optimale periodes van de te 
verwachten soorten. Voor de meeste boombewonende soorten geldt dat deze rond middernacht 
de meeste sociale interactie vertonen. 
 
Vliegroutes en foerageergebieden 
De inventarisaties naar vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn uitgevoerd volgens 
Vleermuisprotocol 2017. Hierbij zijn de aanwezige vliegroutes en/of foerageergebieden op kaart 
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ingetekend. Daarnaast is tweemaal per locatie een stand-alone detector opgehangen op 
strategische locaties om de activiteit over de gehele nacht, voor een periode van drie dagen te 
kunnen meten. De analyse van deze Anabat weergeeft de pieken van activiteit op een tijdsbalk 
gedurende de nacht. Pieken vlak na zonsondergang en vlak voor zonsopkomst geven zeer veel 
informatie over de essentie en het gebruik van een lijnvormig element per vleermuissoort.  
 
Terreinbezoeken 
De terreinbezoeken zijn uiteengezet in Tabel 3.2. De terreinbezoeken zijn uitgevoerd door een 
erkend ecoloog met aantoonbare kennis en ervaring in het onderzoeken van vleermuizen. Om 
aanvullende informatie te verkrijgen op de trajecten (soms lange trajecten) is gewerkt met de 
Anabat swift (als aanvulling op het vleermuisprotocol 2017).  
  
Tabel 3.2. Overzicht terreinbezoeken voor de onderzoeken naar vleermuizen. 

Deelgebied Datum bezoek Activiteit Weersomstandigheden 
Terheijden - haven 14-7-2020 (21:45 – 

00:00) 
Onderzoek naar 
foerageergebieden, 
vliegroutes en 
verblijfplaatsen in 
bomen. 

Bewolkt, windstil, ca 15 °C 

31-8-2020 (22:00 – 
00:00) 

Onderzoek naar 
foerageergebieden, 
vliegroutes en 
verblijfplaatsen in 
bomen. 

Bewolkt, windstil, ca 13 °C 

20-9-2020 (21:00 – 
23:00) 

Onderzoek naar 
foerageergebieden, 
vliegroutes en 
verblijfplaatsen in 
bomen. 

Onbewolkt, windkracht 1, ca 
15 °C 

Terheijden - 
Lacunes 

14-7-2020 – 17-7-2020 Anabat Swift opname, 
3 nachten. 

Afwisselend, ca 15-18 °C 

26-08-2020 (21:00 -
23:30) – 28-08-2020 
(Anabat Swift) 

Detector- en 
warmtebeeldcamera 
onderzoek naar 
vliegroutes. Anabat 
Swift opname, 2 
nachten. 

Bewolkt, windkracht 1, ca 13 
°C.  

Etten-Leur – 
Zeedijk-west 

14-7-2020 - 17-7-2020  Anabat Swift opname, 
3 nachten. 

Afwisselend, ca 15-18 °C 

26-08-2020 (Anabat 
Swift ophangen) – 28-
08-2020 (21:00 -
23:30)   

Detector- en 
warmtebeeldcamera 
onderzoek naar 
vliegroutes. Anabat 
Swift opname, 2 
nachten. 

Bewolkt, windkracht 1, ca 16 
°C 

Etten-Leur Zeedijk-
oost 

15-7-2020 (03:20 – 05-
40) 

Onderzoek naar 
foerageergebieden, 
vliegroutes en 
verblijfplaatsen in 
bomen. 

Bewolkt, windstil, ca 11 °C 

1-9-2020 (22:00 – 
24:00) 

Onderzoek naar 
foerageergebieden en 
vliegroutes  

Bewolkt, windstil, ca 14 °C 

28-08-2020 – 30-08-
2020 

Anabat Swift opname, 
2 nachten 

Afwisselend, ca 12 °C 

Moerdijk 
Hazeldonk 

16-7-2020 (21:50 – 
00:00) 

Onderzoek naar 
foerageergebieden, 

Bewolkt, windkracht 1, ca 16 
°C 
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 vliegroutes en 
verblijfplaatsen in 
bomen. 

2-9-2020 (22:00 – 
00:00) 

Onderzoek naar 
foerageergebieden en 
vliegroutes  

Bewolkt, windstil, 13 °C 

28-08-2020 – 30-08-
2020 

Anabat Swift opname, 
2 nachten 

Afwisselend, ca 12 °C 

 
Waterspitsmuis 
Voor onderzoek naar de waterspitsmuis is gekozen om te werken middels eDNA in de 
deelgebieden van Figuur 3.5, conform het rapport van Arcadis (2018) en de door Antea Group 
uitgevoerde bureaustudie. Bij deze methode zijn ruim 20 bodemmonsters op vier verschillende 
plekken langs de deelgebieden genomen en opgeslagen in een vloeistof. Dit betekent dat in één 
deelgebied (bijvoorbeeld Zeedijk-oost) langs een traject van circa 300 meter, 20 losse 
bodemsamples zijn verzameld. Deze samples komen alle 20 bij elkaar in één vloeistof. Deze 
vloeistof met de 20 bodemsamples uit één traject wordt vervolgens goed gemengd, waarna de 
vloeistof wordt verdeeld over twee reageerbuizen met alcohol. Deze reageerbuizen waar de 
vloeistof, gemengd met de 20 bodemmonsters, in alcohol is opgeslagen, wordt vervolgens 
verstuurd naar het analysebureau ‘Datura’. Deze bodemmonsters zijn vervolgens geanalyseerd 
door Datura op de aanwezigheid van waterspitsmuis DNA.  
 

 
Figuur 3.5. Locaties waar bodem- en watermonsters zijn genomen voor het onderzoek naar de waterspitsmuis. 
Bron ondergrond: QGIS – OpenTopo.  

Eekhoorn 
Voor de eekhoorn zijn veel gebieden veelal te open of bevatten enkele bomen (geen 
boomgroepen). Alle deelgebieden zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten (jaarrond 
beschermde vogelnesten en eekhoornnesten). Het terreinbezoek is uitgevoerd op 7 december 
2020 van circa 11:00 – 16:30 uur bij licht bewolkt weer met een temperatuur van circa 6 °C. 

3.2.3 Vissen 

Grote modderkruiper  
Voor onderzoek naar de grote modderkruiper is gekozen om te werken middels eDNA bij de 
deelgebieden van Figuur 3.6, conform het rapport van Arcadis (2018) en de bureaustudie. Langs 
de deelgebieden zijn 26 watermonsters genomen waarbij om de 5 - 10 meter een watermonster is 
genomen. In Moerdijk buitengebied zijn de meest geschikte wateren voor de grote modderkruiper 
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in het oostelijke deel aanwezig, zodoende zijn hier de monsters genomen. Het protocol ‘eDNA filter 
samplingprotocol’ van Datura is gevolgd. Afhankelijk van de grootte van het onderzoeksterrein 
dienen 26 watermonsters om de 5 – 10 meter te worden genomen binnen het deelgebied. Hierbij 
is het van belang om de bodem niet te verstoren, omdat hier DNA kan zijn opgeslagen van soorten 
die al langere tijd niet in het gebied aanwezig zijn. Indien niet om de 5 – 10 meter bemonsterd kan 
worden dient door de deskundig ecoloog het beste alternatief te worden bepaald. Door de steile 
oevers is veelal gebruik gemaakt van een touw om vanaf de oever een watermonster te kunnen 
verzamelen door met het waterbuisje te ‘vissen’. Zolang de bodem niet verstoord raakt, kunnen 
op deze wijze watermonsters worden verzameld. De watermonsters worden opgeslagen in epjes 
en opgestuurd naar Datura om geanalyseerd te worden. 
 

 
Figuur 3.6. Deelgebieden waar watermonsters zijn genomen voor onderzoek naar de grote modderkruiper. 
Bron ondergrond: QGIS – OpenTopo. 

3.3 Overzicht nadere onderzoeken 

Tabel 3.3 weergeeft de verschillende deelgebieden en de soorten waar onderzoek naar is 
verricht. 
 
Tabel 3.1. Overzicht nadere onderzoeken per deelgebied. 

Gemeente Deelgebied JRBN Marterachtigen Vleermuizen Grote 
modderkruiper 

Waterspitsmuis Bever 

Steenbergen Doornedijkje 
Steenbergen 

X X   X  

Etten-Leur Etten-Leur Zeedijk-
Oost 

X X X X X X 

Etten-Leur Zeedijk-
West 

X  X   X 

Moerdijk Moerdijk Steile Dijk X X     

Moerdijk Markdijk X X    X 

Moerdijk Hazeldonk X X X   X 

Moerdijk 
Buitengebied 

X X  X X X 

Breda Breda RWZI X X    X 

Breda Haagse 
Beemden 

X X    X 
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Gemeente Deelgebied JRBN Marterachtigen Vleermuizen Grote 
modderkruiper 

Waterspitsmuis Bever 

Drimmelen Terheijden 
Molenstraat 

X X    X 

Terheijden 
Buitengebied 

X X    X 

Terheijden Bastion X     X 

Terheijden 
Markkant 

X     X 

Terheijden 
Markschans 

X    X X 

Terheijden Haven X  X   X 

Terheijden Lacunes X  X   X 

 

3.4 Gebiedsbescherming – Natuurnetwerk Brabant 

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZK of 
provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het 
Natuurnetwerk Brabant (hierna NNB) is de provinciale website geraadpleegd (Kaartbank, 
Provincie Noord-Brabant, 2021). 
 
Vrijwel alle trajecten binnen het planvoornemen grenzen aan het NNB (N03.01 – Beek en bron). 
De werkzaamheden met betrekking tot het versterken van de dijken zijn noodzakelijk vanuit de 
veiligheid en kunnen worden uitgevoerd zonder schade aan het beheertype ‘Beek en Bron’. 
Derhalve wordt enkel in gegaan op de deelgebieden waar werkzaamheden plaats vinden in 
overige beheertypen van het NNB.  
 

3.4.1 Ecologische verbindingszones 

Enkele van de te verbeteren dijktrajecten grenzen deels aan EVZ. De begrenzing van de EVZ is 
geregeld in de bestemmingsplannen. De EVZ is dan ook niet direct beschermd via de provinciale 
verordening ruimte, maar via het gemeentelijke planologische spoor. De EVZ dient op basis van 
de planologische bescherming, maar vooral de ecologische functionaliteit, zoveel mogelijk te 
worden ontzien. Vanuit de verantwoordelijkheid van het waterschap is het aan te bevelen om bij 
aantasting een vorm van compensatie te vinden die bij voorkeur kwalitatief binnen de percelen 
van de EVZ, kan worden ingevuld. Indien de functionaliteit niet binnen de resterende oppervlakte 
kan worden gegarandeerd, zal de aantasting ook kwantitatief moeten worden gecompenseerd 
met de bijbehorende vereiste functionele biotopen.  
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4 Inventarisaties en effectbeoordeling per 
deelgebied 

Dit hoofdstuk beschrijft de beoordeling van de noodzaak tot nader onderzoek van soortgroepen, 
de resultaten van de uitgevoerde nader onderzoeken en de effectbeoordeling per deelgebied. 
Tevens is aangegeven of (indien aan de orde) vervolgstappen noodzakelijk zijn. De deelgebieden 
zijn in te delen per gemeente. Per gemeente worden de deelgebieden uit Tabel 4.1 uiteengezet.  
 
Tabel 4.1. Deelgebieden per gemeente. 

Gemeente Deelgebied 

Steenbergen Doornedijkje Steenbergen 

Etten-Leur Etten-Leur Zeedijk-Oost 

Etten-Leur Zeedijk-West 

Moerdijk Moerdijk Steile Dijk 

Moerdijk Markdijk 

Moerdijk Hazeldonk 

Moerdijk Buitengebied 

Breda Breda RWZI 

Breda Haagse Beemden 

Drimmelen Terheijden Molenstraat 

Terheijden Buitengebied 

Terheijden Bastion 

Terheijden Markkant 

Terheijden Markschans 

Terheijden Haven 

Terheijden Lacunes 

 

4.1 Doornedijkje Steenbergen 

4.1.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
In het deelgebied staan weinig bomen, maar een kleinschalige bosschage is aan de westkant van 
het deelgebied aanwezig. De bosschage is om deze reden onderzocht op potentiële jaarrond 
beschermde nesten.  
 
Algemene broedvogels 
In met name de opgaande vegetatie, rietzones en ruigtes kunnen nesten van algemene 
broedvogels voorkomen. Vogels als kleine karekiet en meerkoet broeden graag in dergelijke 
rietzones. Zangvogels kunnen nesten bouwen in de opgaande vegetatie en de bosschage. 
Aangenomen kan worden dat er tijdens het broedseizoen nesten van algemene broedvogels 
aanwezig zijn, nader onderzoek is niet noodzakelijk.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter is in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). Het 
betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied bereiken 
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en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking dichtbij water 
en rust van allerlei soorten wateren zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken en moerassen 
(Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, waardoor de otter kan 
worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Voorliggend deelgebied is een veelal 
verstoord gebied waar tevens weinig voedsel voor de bever te halen valt. De bever kan 
sporadisch het gebied bezoeken, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Derhalve is geen 
noodzaak tot nader onderzoek.  
 
Marterachtigen 
De dijk en de omgeving rondom de dijk vormen geschikt biotoop voor de bunzing en de wezel. Er 
is veel dekking aanwezig door hoge kruidachtige planten en nabij gelegen gebieden, inclusief het 
deelgebied, vormen geschikt biotoop voor deze soorten. De marterachtigen kunnen niet op 
voorhand worden uitgesloten, waardoor is overgegaan op nader onderzoek.  
 
Vleermuizen 
Het gebied is een mogelijk lijnvormig element dat wordt gebruik als vliegroute door vleermuizen. 
Met name de watergang kan gebruikt worden door vleermuizen. Als gevolg van de 
werkzaamheden zal geen essentieel leefgebied verloren gaan, de watergang als lijnvormig 
element blijft immers behouden. Door de voorgenomen verbreding van de watergang kan 
daarnaast een positief effect ontstaan voor de water- en meervleermuis, middels een kwalitatief 
verbeterde ecologische verbinding. Derhalve is geen noodzaak tot nader onderzoek. 
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit nauwelijks voor, maar door 
het aaneengesloten habitat wat in verbinding staat met andere groene gebieden, kan de soort 
niet op voorhand worden uitgesloten. Om deze reden en in samenhang met de conclusies uit de 
Quick-Scan van Arcadis, 2018 is over gegaan op nader onderzoek. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Het voorkomen van beschermde amfibieën 
binnen het deelgebied is uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Enkel de ringslang kan in dergelijke biotopen 
voorkomen, maar de ringslang is in Noord-Brabant nog zelden waargenomen (RAVON, 2021). Het 
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deelgebied bevat verder geen geschikte biotopen voor beschermde reptielen. Reptielen zijn 
uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). Het water langs ‘Doornedijkje’ bevat sporadisch 
een aantal leliebladeren en een rietvegetatie. Het biotoop is onvoldoende geschikt voor de grote 
modderkruiper. Het deelgebied bevat tevens geen kleinschalige overstromingsvlaktes of 
uitlopende watergangen welke geschikt zijn als paaigebied. De grote modderkruiper is daarnaast 
bekend ten zuiden van Steenbergen in het poldergebied. De grote modderkruiper kan worden 
uitgesloten in het deelgebied door het ontbreken van geschikt biotoop.  
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten. Het gebied is volledig dichtgegroeid 
en bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. Beschermde 
plantensoorten zijn uitgesloten.  

4.1.2 Resultaten nader onderzoeken – Steenbergen Doornedijkje  

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (marterachtigen en waterspitsmuis). 
 
Vogels 
In het gebied zijn geen horsten of nesten aangetroffen welke in gebruik kunnen worden genomen 
door een vogel met een jaarrond beschermd nest. De locatie is daarnaast in een vrij drukke 
omgeving (woningen en bedrijven) gelegen, waardoor de kans op toekomstige nesten tevens zeer 
klein is. Jaarrond beschermde vogelnesten zijn uitgesloten.  
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Zoogdieren 
Kleine marterachtigen 
Er zijn drie struikrovers ingezet in het onderzoeksgebied, de bunzing en de wezel zijn tijdens het 
onderzoek waargenomen. Zie Figuur 4.1 voor de locaties van de struikrovers en waarnemingen en 
Figuur 4.2 voor een aantal foto’s van de waarnemingen. 
 

 
Figuur 4.1. De locaties waar de struikrovers zijn geplaatst, waarnemingen van marterachtigen zijn gedaan en 
geschikt leefgebied voor de bunzing en de wezel. Bron ondergrond: QGIS – PDOK.  

 

 

Figuur 4.2. Waarnemingen van de wezel (links) en bunzing (rechts). 
 

Waterspitsmuis 
De resultaten van het eDNA onderzoek zijn negatief gebleken. De waterspitsmuis is niet 
aangetroffen in het deelgebied tijdens dit onderzoek.  

4.1.3 Toetsing van effecten – Steenbergen Doornedijkje 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (marterachtigen).  
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Zoogdieren 
Kleine marterachtigen 
Er zijn in de omgeving van het deelgebied weinig uitwijkende opties beschikbaar voor de bunzing 
en de wezel. De watergang bij de Doornedijkje lijkt onoverbrugbaar, met de steile waterkanten en 
onvoldoende geschikt biotoop ten zuidoosten van de dijk. Ten zuiden van de dijk is geschikt 
leefgebied aanwezig, maar bij de meest logische route, via het gemaal, zijn geen bunzing en wezel 
waargenomen. Er bestaat dus geen migratie tussen het deelgebied en de geschikte leefgebieden, 
ten zuiden van de bebouwing aan de Doornedijkje. De bunzing en de wezel leven dus relatief 
geïsoleerd tot en met de dijk en de aangrenzende percelen ten noorden van de dijk. In de 
bosschage aan de westkant zijn waarschijnlijk verblijfplaatsen van marterachtigen aanwezig. In het 
perceel ten noordwesten van het deelgebied worden privaat paarden gehouden. Door de niet-
intensieve begrazing, stalling en aanwezige voeding voor de paarden, is er sprake van zeer geschikt 
leefgebied. Verbinding tussen de bosschage en de percelen ten westen daarvan zullen 
waarschijnlijk bij de watergang ten noorden van de dijk aanwezig zijn. Het voornemen is om de 
watergang te verbreden, door het inkorten van de noordelijke oever. Er is sprake van het verlies 
van leefgebied voor de bunzing en de wezel, er gaat netto oppervlakte leefgebied voor deze 
soorten verloren. Het voornemen heeft dus effect op (mogelijke) verblijfplaatsen, lijnvormige 
trajecten en in het geheel het leefgebied van de bunzing en de wezel. Dit is een overtreding van de 
Wet natuurbescherming. Er dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd.  
 
Mitigatie / compensatie 
Ten noorden van de werkzaamheden is ruimte beschikbaar met hoge kruidenrijke vegetatie, 
waardoor de dieren alternatief leefgebied ter beschikking hebben. Het gebied als verbindend 
element blijft dus tevens beschikbaar. Bij de werkzaamheden kunnen mogelijk verblijfplaatsen 
worden geraakt of dieren worden verstoord. Om deze reden worden marterhopen en nestkasten 
gerealiseerd om te dienen als schuilplaats / verblijfplaats gedurende de werkzaamheden.  
 
Door het voornemen neemt het leefgebied van de bunzing en de wezel af, deze oppervlakte kan 
in de huidige indeling op het terrein van het WSBD niet worden gecompenseerd. Gebruikelijk 
bestaat hiervoor het alternatief om het terrein en de aangrenzende percelen kwalitatief te 
optimaliseren. Hierdoor is minder oppervlakte, maar kwaliteit beter biotoop aanwezig met 
bijvoorbeeld meer foerageermogelijkheden. De Beheerwijzer (Westra, Kuiters, 2018) is hierbij 
leidend tot de totstandkoming van de mitigatie en compensatie.  
 
Voor de verblijfplaatsen die verloren gaan in het gebied, dienen in het noordelijke deel van de 
dijk marterhopen te worden ingericht. De marterhopen worden ingericht volgens de richtlijnen 
van de Beheerwijzer (Westra, Kuipers, 2018). Per marterhoop kan een nestkast worden 
geplaatst. Deze kasten hebben al tot gebruiksresultaten geleidt voor de bunzing, hermelijn en 
wezel (Smaal, Van Manen, 2017; Carnivora, 1988).  
 
Om het gebied beschikbaar te houden tijdens de werkzaamheden is gekozen om de marterhopen 
om de 20 meter neer te leggen als ‘stepping-stone’. De bunzing kan zich sneller en gemakkelijker 
verspreiden over een grotere afstand dan de wezel, waardoor het plaatsen van houtstapels om 
de 20 meter ook geschikt is voor de bunzing.  
 
Naast de compenserende maatregelen zijn ook de volgende maatregelen noodzakelijk: 
 
- De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Eerst dienen de mitigerende 

maatregelen te zijn gerealiseerd, met een gewenningsperiode van zes maanden. Hierna moet 
het deelgebied eerst ongeschikt worden gemaakt voordat de werkzaamheden kunnen starten.  
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- Er kan drie dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden om het deelgebied 
ongeschikt te maken (maaien van vegetatie en verwijderen dekking) onder ecologische 
begeleiding; 

- De uitvoering van de werkzaamheden dient te worden verwerkt in een ecologisch 
werkprotocol; 

- De uitvoering van de werkzaamheden dienen onder ecologische begeleiding plaats te vinden. 
 
In Figuur 4.3 is een overzicht weergeven van het deelgebied met de maatregelen ten behoeve van 
de bunzing en de wezel. 

 
Figuur 4.3. Een voorbeeld van de inrichting en fasering in Steenbergen ‘Doornedijkje’. Bron ondergrond: QGIS 
– PDOK. 

4.2 Etten-Leur Zeedijk-oost 

4.2.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
In het deelgebied is een dubbele bomenlaan aanwezig wat eindigt in een bosschage aan de 
oostzijde van het deelgebied. Alle aanwezige bomen zijn van voldoende hoogte en formaat om 
nesten van vogels met een jaarrond beschermd nest te bevatten. In het seizoen zonder blad aan 
de bomen dient een inspectie te worden uitgevoerd naar potentiële jaarrond beschermde 
nesten.  
 
Algemene broedvogels 
In de bomen en opgaande vegetatie aan met name de oostzijde (bosschage) kunnen nesten van 
algemene broedvogels voorkomen. Vogels als lijsters en duiven maken vaak nesten in dergelijke 
hoge bomen. Aangenomen kan worden dat er tijdens het broedseizoen nesten van algemene 
broedvogels aanwezig zijn, nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Zoogdieren 
Otter 
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De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten  wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, 
beken en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Voorliggend deelgebied is een typisch 
buitengebied waar enkel aan de oostkant een watergang is gelegen. De bever kan het gebied 
bereiken, waardoor nader onderzoek aan de orde is. 
 
Marterachtigen 
Het deelgebied vormt geschikt biotoop voor de bunzing en de wezel. In de omgeving zijn een 
beperkt aantal andere geschikte locaties aanwezig, met name voor de bunzing. Het agrarische 
land rondom het deelgebied is matig geschikt voor de wezel. Hier worden met name gewassen 
gekweekt, waar de dekking en voedselaanbod matig zijn en alleen in bepaalde perioden van het 
jaar voldoen als mogelijk leefgebied van de wezel. De marterachtigen kunnen niet op voorhand 
worden uitgesloten, waardoor is overgegaan op nader onderzoek.  
 
Vleermuizen 
Het gebied is een mogelijk lijnvormig element dat mogelijk wordt gebruikt als vliegroute door 
vleermuizen. In de populieren zijn enkele kleine beschadigingen aangetroffen, maar geen van de 
bomen betrof een doorlopende holte dat gebruikt kan worden als verblijfplaats. Met name door 
de ligging van de bomenlaan in het landschap kan de aanwezigheid van een essentiële vliegroute 
niet worden uitgesloten, waardoor is overgegaan tot nader onderzoek naar vliegroutes.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit nauwelijks voor, maar door 
het aaneengesloten habitat wat in verbinding staat met andere groene gebieden, kan de soort 
niet op voorhand worden uitgesloten. Om deze reden en in samenhang met de conclusies uit de 
Quick-Scan van Arcadis, 2018 is over gegaan op nader onderzoek. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Het voorkomen van beschermde 
amfibieënsoorten is uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Enkel de ringslang kan in dergelijke biotopen 
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voorkomen, maar de ringslang is in Noord-Brabant nog zelden waargenomen (RAVON, 2021). Het 
deelgebied bevat verder geen geschikte biotopen voor beschermde reptielen. Reptielen zijn 
uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). Het water langs ‘Zeedijk-oost’ bevat veelal een 
troebele watergang met weinig tot geen onderwaterbegroeiing. Wel is een duiker aanwezig en 
een duidelijke verbinding met omliggende watergangen. Op enkele locaties zijn situaties 
ontstaan waar de begroeiing in combinatie met de oeverbegroeiing (overhangende begroeiing) 
voor geschikte rustlocaties kan zorgen. Vanwege de aanwezigheid van geschikt biotoop is nader 
onderzoek aan de orde. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten. De hellingen zijn daarnaast in veel 
periodes van het jaar gemaaid.  

4.2.2 Resultaten nader onderzoeken – Etten-Leur Zeedijk-oost 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (bever, marterachtigen, vleermuizen en waterspitsmuis); 
- Vissen (grote modderkruiper). 
 
Vogels 
Jaarrond beschermde nesten 
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In dit deelgebied zijn drie grote nesten aangetroffen in de populierenlaan. Het deelgebied bestaat 
uit een dubbele populierenlaan, waarbij de nesten allen in de zuidelijke bomenlaan aanwezig zijn. 
Figuur 4.4 toont de verschillende nesten en Figuur 4.5 toont de locaties op kaart.  
 

   
Figuur 4.4. Potentiële roofvogelnesten in het gebied.  

 
Figuur 4.5. Aangetroffen nestlocaties langs de Zeedijk-oost. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 

De betreffende nesten zijn onderzocht op 15 maart, 29 maart, 15 april en 6 mei. Tijdens de 
bezoeken zijn geen vogels aangetroffen die op het nest zaten, indicaties van sporen (veren, 
krijtsporen (vogelpoep), braakballen of prooiresten) of andere vormen van activiteit 
waargenomen.  
 
Zoogdieren 
Bever 
Met name de bosschage aan de zuidoostelijke kant van het deelgebied is geschikt leefgebied 
voor de bever. Er zijn geen sporen van de bever aangetroffen, maar in de bosschage is voldoende 
voedsel beschikbaar. Er zijn mogelijkheden voor het bouwen van een burcht en met de 
aanwezigheid van watergangen richting de Mark en via de Halsche Vliet ontstaan verbindingen 
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naar andere foerageergebieden en potentiële burchtlocaties. In Figuur 4.6 is een indruk van 
potentieel leefgebied voor de bever weergeven. 
 

 

 
Figuur 4.6. Indruk van de geschiktheid van het deelgebied voor de bever. 
 

De bever komt niet in het deelgebied voor, maar kan de bosschage bereiken en heeft potentie voor 
kolonisatie in de toekomst.  
 
Kleine marterachtigen 
Er zijn vijf struikrovers ingezet in het deelgebied. Tijdens het onderzoek zijn de bunzing en de wezel 
waargenomen. Zie Figuur 4.7 voor de locaties van de waarnemingen en kwaliteit van het 
leefgebied en Figuur 4.8 voor een aantal foto’s van de waarnemingen. 
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Figuur 4.7. Het onderzoeksgebied, met de onderzoekslocaties en waarnemingen. Geschikt biotoop is 
weergeven in de gekleurde vlakken. Het deelgebied functioneert ook als geschikt leefgebied voor de bunzing 
en de wezel. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 

 
 

 

Figuur 4.8. Waarnemingen van de bunzing (links) en wezel (rechts). 
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Vleermuizen 
In het deelgebied zijn de gewone dwergvleermuis en rosse vleermuis waargenomen in het 
detectoronderzoek. Figuur 4.9 toont de resultaten op kaart.  
 

 
Figuur 4.9. Waarnemingen van vleermuizen op kaart. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 

Naast het detectoronderzoek is eenmaal een Anabat Swift opgehangen langs het deelgebied. De 
analyse van twee nachten aan opnames tonen 113 en 127 opnames van de gewone 
dwergvleermuis over de gehele nacht. De rosse vleermuis is enkel vroeg op de avond tweemaal 
waargenomen en eenmaal op 28 augustus is een laatvlieger langs gevlogen om 01:14. Tweemaal 
op 29 augustus is een baltsroep aanwezig van de gewone dwergvleermuis. Het betreft echter 
tweemaal een kortstondige roep en wordt in de navolgende opnames niet herhaald.  
 
De gegevens van de Anabat in vergelijking tot het detectoronderzoek toont een vliegroute van de 
gewone dwergvleermuis. Er is aandacht geweest tijdens het eerste bezoek voor potentiële 
zomerverblijfplaatsen en in de nazomer op baltsende dieren, maar deze zijn niet aangetroffen en 
er is tevens geen aanleiding om verblijfplaatsen te verwachten. Tevens zijn weinig sociale geluiden 
waargenomen welke kunnen wijzen op een verblijfplaats. Verblijfplaatsen kunnen worden 
uitgesloten, wel is sprake van een vliegroute van de gewone dwergvleermuis. 
 
Waterspitsmuis 
De resultaten van de eDNA monsters zijn negatief gebleken. De waterspitsmuis is niet aangetroffen 
langs de watergang in het deelgebied tijdens dit onderzoek.  
 
Vissen 
Grote modderkruiper 
De resultaten van de eDNA monsters zijn negatief gebleken. De grote modderkruiper is niet 
aangetroffen in de watergang in het deelgebied tijdens dit onderzoek. 
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4.2.3 Toetsing van effecten – Etten-Leur Zeedijk-oost 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (marterachtigen en vleermuizen). 
 
Vogels 
Er zijn drie nestlocaties gevonden in de populieren in het deelgebied. De nesten bevinden zich 
allen in de zuidelijke bomenlaan, die zullen worden gerooid. Tijdens de bezoeken zijn geen vogels 
aangetroffen die op het nest zaten, indicaties van sporen (veren, krijtsporen (vogelpoep), 
braakballen of prooiresten) of andere vormen van activiteit zijn ook niet waargenomen. De 
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is uitgesloten. 
 
Zoogdieren 
Kleine marterachtigen 
Het deelgebied vormt het enige duidelijke lijnvormige traject tussen de bosschage in het oosten 
en de gebieden in het westen. Het deelgebied biedt ook leefgebied aan in de vorm van mogelijke 
verblijfplaatsen en foerageergebied. Het uitvoeren van de werkzaamheden betekent een tijdelijk 
verlies van verblijfplaatsen, foerageergebied en verbindende zones voor de bunzing en de wezel. 
Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is noodzakelijk.  
 
Vleermuizen  
In het gebied is een vliegroute vastgesteld van de gewone dwergvleermuis. De bomenlaan door 
het gebied wordt gebruikt als lijnvormig element en is daarmee belangrijk voor de verbinding 
tussen verblijfplaats en foerageergebied. Op de dijk is sprake van een dubbele populierenlaan. In 
het voornemen wordt hoofdzakelijk de zuidelijke bomenlaan verwijderd, waardoor een lijnvormig 
element behouden blijft.   
 
In de omgeving is bedrijventerrein aanwezig, open polderlandschap en ten noorden stroomt de 
Mark. De bomenlaan is de verbinding tussen west- en oost en er zijn geen alternatieve 
vliegroutes beschikbaar (alternatieve bomenlanen, parallel aan de vliegroute). Om deze reden is 
sprake van een essentiële vliegroute voor de gewone dwergvleermuis. De noordelijke bomenlaan 
blijft grotendeels behouden, maar zal een gat ontstaan van circa 15 meter tussen de boomkronen 
aan de oostzijde van het deelgebied waar de dijk naar de overzijde gaat, zie Figuur 4.10. 
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Figuur 4.10. De dijk zal op deze locatie naar de overzijde gaan, waardoor een gat ontstaat in de bomenrij.  

De vermindering in kwaliteit van de vliegroute (dubbele bomenlaan naar enkele bomenlaan) in 
combinatie met het ontstaan van een gat in de bomenrij is een aantasting van een essentiële 
vliegroute van de gewone dwergvleermuis. Voor de werkzaamheden is het daardoor noodzakelijk 
om een ontheffing aan te vragen en de vliegroute middels tijdelijke en permanente maatregelen 
in stand te houden. 
 
Mitigatie / compensatie 
 
Zoogdieren 
Kleine marterachtigen  
De dijk vormt het enige duidelijke lijnvormige traject tussen de bosschage in het oosten en de 
gebieden in het westen. De dijk biedt ook leefgebied aan in de vorm van mogelijke verblijfplaatsen 
en foerageergebied. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan de zuidelijke kant van de 
dijk. Hierdoor blijft de noordelijke kant van de dijk beschikbaar als leefgebied voor de bunzing en 
de wezel. Door deze kwalitatief beter in te richten en lijnvormige elementen te versterken, worden 
de effecten op de bunzing en de wezel zoveel mogelijk beperkt. Verbetering van dit deel van de 
dijk ten behoeve van de bunzing en de wezel kan door: 
 
- Behouden hogere vegetatie 
Door een gefaseerd maaibeheer toe te passen, blijft een hogere dekking beschikbaar die geschikt 
is voor de bunzing en de wezel. Meer dekking is ook geschikt voor prooidieren zoals muizen, 
waardoor dit deel van de dijk ook qua foerageergebied kwalitatief beter wordt.  
 
- Verblijfplaatsen 
Voor de verblijfplaatsen die verloren gaan aan de zuidelijke kant van de dijk, dienen in het 
noordelijke deel van de dijk marterhopen te worden ingericht. De marterhopen worden ingericht 
volgens de richtlijnen van de Beheerwijzer (Westra, Kuipers, 2018). Per marterhoop kan een 
nestkast worden geplaatst. Deze kasten hebben al tot gebruiksresultaten geleidt voor de bunzing, 
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hermelijn en wezel (Smaal, Van Manen, 2017; Carnivora, 1988). In Figuur 4.11 is een tekening van 
een marterhoop weergeven en in Figuur 4.12 een bouwtekening van een kleine marternestkast. 
 

 
4.11. Een tekening van de inrichting van een marterhoop. Bij de inrichting met een nestkast, is het gebruikelijk 
om de nestkast op de plek van de bladeren te plaatsen (Westra, Kuipers, 2018). 
 

 
Figuur 4.12. Voorbeeld van een nestkast. Deze afbeelding weergeeft de maten voor de bouw van een nestkast 
voor de hermelijn (Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NCBR), 1986). De maten voor een 
wezelnestkast zijn kleiner, terwijl de maten voor de bunzingnestkast groter zijn. 
 

Voor de indeling van de marterhopen is gekozen om elke 20 meter een marterhoop te plaatsen als 
‘stepping stone’, en voor de nestkasten is ervoor gekozen om per 60 meter een nestkast (in een 
marterhoop) te plaatsen. Het deelgebied is een lang perceel, waardoor in totaal 60 marterhopen 
en 20 nestkasten moeten worden gerealiseerd. Door het aanbieden van een ruime hoeveelheid 
aan marterhopen en nestkasten wordt de kans vergroot dat een of meerdere kasten door de 
bunzing en de wezel zal worden gebruikt. Daarnaast dienen de marterhopen als vluchtlocaties 
tijdens de werkzaamheden, het is om deze reden dat elke 20 meter een voorziening aanwezig dient 
te zijn. In deze opzet is het aanleggen van een doorlopende takkenril niet noodzakelijk (het tracé 
is ca 1,5 kilometer, waardoor gekozen is om ‘stepping stones’ te creëren). Er worden tien 
nestkasten voor elke soort geplaatst. Deze zullen voor de bunzing en de wezel om en om worden 
geplaatst, waardoor elke soort per 120 meter een nestkast tot zijn beschikking heeft. 
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Verder dienen de volgende maatregelen te worden genomen: 
- De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Eerst dienen de mitigerende 

maatregelen te zijn gerealiseerd, met een gewenningsperiode van zes maanden. Hierna moet 
het deelgebied eerst ongeschikt worden gemaakt voordat de werkzaamheden kunnen starten.  

- Er kan drie dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden om het deelgebied 
ongeschikt te maken (maaien van vegetatie en verwijderen dekking) onder ecologische 
begeleiding; 

- De uitvoering van de werkzaamheden dient te worden verwerkt in een ecologisch 
werkprotocol; 

- De uitvoering van de werkzaamheden dienen onder ecologische begeleiding plaats te vinden. 
 
Zie Figuur 4.13 voor een voorstel van de inrichting van het mitigatieplan. Hier is rekening gehouden 
dat de omvang van de mitigatie in oppervlakte hetzelfde is dat aan leefgebied (tijdelijk) verloren 
gaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden. 
 

 
Figuur 4.13. Een voorstel voor de inrichting van het compensatiegebied voor de bunzing en de wezel. Bron 
ondergrond: QGIS – PDOK. 
 

Vleermuizen 
Zoals eerder benoemd is sprake van een aantasting van de essentiële vliegroute van de gewone 
dwergvleermuis. De aantasting is een overtreding van de Wet natuurbescherming en is 
ontheffingsplichtig. Om effecten zoveel mogelijk te voorkomen dient een tijdelijke situatie te 
worden ingericht om de vleermuizen te begeleiden langs de vliegroute. Aangezien het lijnvormige 
element grotendeels behouden blijft is dit enkel noodzakelijk op de locatie uit Figuur 4.10. Het 
Kennisdocument adviseert bij de realisatie van nieuwe vliegroutes een plantafstand van 7 meter 
en een kroonbreedte van 2,5 meter. Dit betekent dat de gaten tussen de structuren in de regel 
niet groter dan 2,5 meter mogen zijn tussen de boomkronen.  
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Mitigatie / compensatie 
Na de uitvoering dient een permanente en natuurlijke situatie te worden gecreëerd. De voorkeur 
hierbij is om nieuwe bomen aan te planten om de bomenstructuur opnieuw aan te laten sluiten. 
De voorwaarden vanuit het Kennisdocument zijn als volgt:  
 
• Een alternatieve vliegroute moet bij voorkeur worden gecreëerd nabij of parallel aan de  
originele vliegroute, zodanig dat energieverliezen door omvliegen worden beperkt. De  
beplanting die de alternatieve route gaat vormen moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke 
situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en dergelijke;  
 
• voor vervanging van vliegroutes die niet tevens als foerageergebied worden gebruikt moet 
rekening gehouden worden met een periode van minimaal 1 tot 2 jaar totdat deze effectief zijn;  
 
• De vliegroute functioneert pas als de nieuw aan te planten bomen een hoogte van minimaal 5 
meter hebben en een onderste kroonbreedte van minimaal 2,5 meter. De plantafstand moet dan 
maximaal 7 meter zijn; bij dubbele rijen op maximaal 7 meter van elkaar geplant, kan de 
plantafstand tot 16 meter zijn. Onderplanten met een struiklaag van tenminste drie meter breed 
is ook mogelijk. Aanwezigheid van water is ook van belang;  
 
De opties voor het terug planten van bomen zijn verkend, maar veelal niet inpasbaar in een 
dijktraject. De volgende optie is akkoord vanuit het Waterschap en kan worden ingepast als 
compenserende maatregel, zie Figuur 6.7. 
 
De plantafstand bedraagt hier 13,5 meter, maar dit is de maximaal haalbare situatie. Na verloop 
van tijd zullen de boomkronen elkaar bijna raken en sluit de bomenlaan weer aan. Een 
kunstmatige situatie creëren is niet wenselijk, maar kan nodig worden bevonden vanuit het 
bevoegd gezag. Hierover zal mogelijk afstemming dienen plaats te vinden.  

4.2.4 Gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Brabant 
In het deelgebied Etten-Leur – Zeedijk-oost is NNB gebied aanwezig. Het betreft de begroeide 
dijken langs de populierenlaan in de vorm van Bloemdijk (N12.01), zie Figuur 4.14. 
 
Aantasting van de bloemdijk zal aan de orde zijn door de graafwerkzaamheden bij de 
dijkverlegging. Echter, na de werkzaamheden kan het NNB gebied herstellen en blijven de 
wezenlijke kenmerken en waarden behouden. Van ruimtebeslag is geen sprake, waardoor geen 
sprake is van herbegrenzing NNB. De kwaliteit van de bloemdijk is echter laag, zie Figuur 4.15. 
 
Om deze reden kan als gevolg van de werkzaamheden een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan 
de bloemdijk. Door de toplaag af te graven en de bloemdijk op deze wijze te verschralen kan een 
hogere diversiteit aan plantensoorten ontstaan.  
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Figuur 4.14. Ligging van het beheertype N12.01 – Bloemdijk t.o.v. het deelgebied (rood omkaderd). 

 
Figuur 4.15. De bloemdijk bevat in de zomer veel grassen, maar weinig diversiteit aan kruidachtige planten.  

Voorkomen van effecten op het NNB 
De tijdelijke werkzaamheden hebben geen negatief effect op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het NNB beheertype N12.01 – Bloemdijk, omdat de dijk in huidige situatie een lage 
diversiteit aan planten bevat. Dit is mogelijk een gevolg van natuurlijke successie. Het NNB wordt 
niet nadelig beïnvloedt wanneer een enkele bomenlaan gehanteerd blijft aan de westzijde van de 
bloemdijk (waar bomen verwijderd worden). Dit zorgt voor minder bladafval en minder negatief 
effect door beschaduwing. Daarnaast dient in het beheer te worden opgenomen dat na 
baggerwerkzaamheden in de watergang, het verwijderde materiaal direct wordt afgevoerd. Het 
laten liggen van dit afval kan leiden tot een snelle verdichting van de bodem door dominante 
planten en een verhoging in voedselrijkdom. 
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Mits het NNB na de werkzaamheden middels bovengenoemde maatregelen wordt hersteld en 
beheerd, is geen sprake van een significante aantasting. Daarnaast is geen sprake van 
herbegrenzing, doordat het NNB op deze locatie kan blijven bestaan na uitvoering van de 
werkzaamheden.  

4.3 Etten-Leur - Zeedijk-west 

4.3.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Op de dijk staan vrij jonge, lage bomen in een open gebied langs het kanaal. Jaarrond 
beschermde nesten zijn derhalve uitgesloten, door het ontbreken van geschikte nestlocaties van 
vogels met een jaarrond beschermd nest.  
 
Algemene broedvogels 
In de bomen en opgaande vegetatie kunnen vogels als merels of kleine zangvogels tot broeden 
komen. Ook kunnen in de rietzone langs het water nesten worden gebouwd door watervogels als 
meerkoet of wilde eend. Aangenomen kan worden dat er tijdens het broedseizoen nesten van 
algemene broedvogels aanwezig zijn, nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Er is potentieel geschikt leefgebied in 
de omgeving van het deelgebied aanwezig (zie resultaten van Etten-Leur Zeedijk-Oost). De bever 
kan het gebied daarnaast bereiken, waardoor onderzoek naar de bever aan de orde is. 
 
 
 
Marterachtigen 
Het deelgebied vormt kleinschalig geschikt biotoop voor marterachtigen. De locatie wordt echter 
druk bezocht door vissers en bevat een parkeerplaats langs de dijk. De enkele bomenlaan en 
ruige vegetatie kan mogelijk sporadisch bezocht worden als route, maar van essentieel 
leefgebied is door de kleinschalige ingreep, de verstoring en het grotendeels ongeschikte biotoop 
geen sprake.  
 
Vleermuizen 
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Het gebied en met name de bomenlaan is een mogelijk lijnvormig element dat wordt gebruik als 
vliegroute door vleermuizen. Met name door de ligging van de bomenlaan in het landschap kan 
de aanwezigheid van een essentiële vliegroute niet worden uitgesloten, waardoor is overgegaan 
tot nader onderzoek naar vliegroutes.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit niet voor in het bereik van 
het planvoornemen. De waterspitsmuis wordt in het deelgebied niet verwacht en kan door het 
ontbreken van geschikt biotoop worden uitgesloten. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Het voorkomen van beschermde amfibieën 
is uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Enkel de ringslang kan in dergelijke biotopen 
voorkomen, maar de ringslang is in Noord-Brabant nog zelden waargenomen (RAVON, 2021). Het 
deelgebied bevat verder geen geschikte biotopen voor beschermde reptielen. Reptielen zijn 
uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). Het kanaal langs de Zeedijk kan mogelijk gebruikt 
worden als migratieroute door de soort, maar werkzaamheden in het water vinden niet plaats. 
Derhalve wordt niet verder in gegaan op de grote modderkruiper, omdat effecten redelijkerwijs 
kunnen worden uitgesloten.  
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
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Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten en riet. De hellingen zijn daarnaast in 
veel periodes van het jaar gemaaid en gelegen in agrarisch (voedselrijk) gebied. Beschermde 
plantensoorten kunnen in het gebied redelijkerwijs worden uitgesloten. 

4.3.2 Resultaten nader onderzoeken - Zeedijk-west 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (bever en vleermuizen). 
 
Zoogdieren 
Bever 
De oever van de Mark is te flauw voor de bouw van een beverburcht, alleen de dijk zelf is hier 
steil genoeg voor. De omgeving van het deelgebied is vrij open en er zijn weinig bomen aanwezig. 
Er zijn in het gebied geen sporen van de bever gevonden. Het gebied is daarnaast ongeschikt als 
leefgebied voor de bever, de aanwezigheid van de bever is uitgesloten. Een indruk is weergeven 
in Figuur 4.16. 
 

 

Figuur 4.16. Indruk van de geschiktheid van het deelgebied voor de bever. 

 
Vleermuizen 
In dit deelgebied zijn geen geschikte bomen aanwezig waar mogelijke verblijfplaatsen aanwezig 
zijn voor vleermuizen. Het gebied is enkel onderzocht op de aanwezigheid van vliegroutes door 
de aanwezige bomenlaan op de dijk. De bomenlaan is verbonden aan lang lijnvormig element 
langs de Mark. In het voorjaar is het gebied onderzocht met een Anabat om een duidelijk beeld 
te krijgen van het gebruik van de vliegroute. Figuur 4.17 toont dat de bomenlaan wordt gebruikt 
als vaste vliegroute door de gewone dwergvleermuis.  
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Figuur 4.17. Activiteit van vleermuizen na analyse van de gegevens in Bat-Explorer. 

Met name in de avond, rond middernacht en in de late ochtend worden veel gewone 
dwergvleermuizen waargenomen. De pieken liggen met name op de momenten van uitvliegen en 
voor het moment van invliegen. De verblijfplaatsen lijken op grote afstand te liggen van de 
bomenlaan, doordat de pieken ten opzichte van zonsondergang en zonsopkomst ruim erna of 
ervoor gelegen zijn. Door de open ligging van de omgeving kan worden gesteld dat de bomenlaan 
op de dijk een onderdeel uit maakt van een belangrijke vliegroute voor de gewone 
dwergvleermuis. 
 
In het najaar zijn minder vleermuizen waargenomen in het detectoronderzoek, maar is een kort 
piekmoment waargenomen om 22:30 van negen passerende gewone dwergvleermuizen. 

4.3.3 Toetsing van effecten – Zeedijk-west 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (vleermuizen). 
 
Zoogdieren 
 
Vleermuizen 
De bomenstructuur wordt gebruikt als essentiële vliegroute door vleermuizen. Om deze reden 
dient verkend te worden of de bomenstructuur behouden kan blijven. In het planvoornemen 
wordt enkel gesproken over binnendijkse maatregelen. Derhalve is geen effect aan de orde 
aangezien de bomen behouden kunnen blijven. Indien de bomenstructuur dient te verdwijnen, 
zal voorafgaand aan het kappen van de bomen een alternatieve route moeten worden 
gerealiseerd. De vleermuizen gebruiken de route ter oriëntatie tussen de verblijfplaats en het 
foerageergebied. Om deze reden dient een alternatieve route aanwezig te zijn parallel aan de 
werkzaamheden, indien de bomen niet behouden kunnen blijven. 

  



WSBD regionale keringen 
Ingrepen in bestaande dijkverbindingen 
projectnummer 459172.100 
18 juni 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 

Blad 44 van 106 

 

4.4 Moerdijk – Steile dijk 

4.4.1 Bureaustudie 

Vogels  
 
Jaarrond beschermde nesten 
Op de dijk zijn slechts enkele bomen aanwezig. In de aanwezige bomen zijn geen jaarrond 
beschermde nesten aanwezig. De locatie is daarnaast in een vrij drukke omgeving (woningen en 
langs een weg) gelegen, waardoor de kans op toekomstige nesten tevens zeer klein is. Jaarrond 
beschermde vogelnesten zijn uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
In met name de opgaande vegetatie, de braamstruiken en de tuinen van de woningen kunnen 
nesten van algemene broedvogels aanwezig zijn. Het gebied is grotendeels open terrein waar 
geen nesten gebouwd worden. Enkel de delen met ruigtes en opgaande vegetatie kunnen nesten 
bevatten in het broedseizoen.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten  wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, 
beken en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties. Optische verstoring door mensen en/of honden kan leiden tot het 
verlaten van de burcht (BIJ12, 2017c). Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Voorliggend deelgebied is een veelal 
verstoord gebied waar tevens weinig voedsel voor de bever te halen valt. De bever kan 
sporadisch het gebied bezoeken (met name aan de noordoostzijde van de dijk), maar van 
essentieel leefgebied is geen sprake. Derhalve is geen noodzaak tot nader onderzoek.  
 
Marterachtigen 
De dijk en de omgeving rondom de dijk vormen geschikt biotoop voor de bunzing en de wezel. Er 
is aan de zuidkant van het gebied dekking aanwezig door hoge braamvegetatie. De 
marterachtigen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten, waardoor is overgegaan op nader 
onderzoek.  
 
Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. Grotere 
soorten als rosse vleermuis kunnen foeragerend worden waargenomen in het gebied, maar van 
essentieel leefgebied is geen sprake. Essentieel leefgebied van vleermuizen is uitgesloten. 
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Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit niet voor. Enkel aan de 
noordoostzijde van de dijk is water aanwezig waar geen geschikt biotoop is voor deze soort. 
Waterspitsmuis is uitgesloten. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. De aanwezigheid van de poelkikker en de 
alpenwatersalamander zijn uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Enkel de ringslang kan in dergelijke biotopen 
voorkomen, maar de ringslang is in Noord-Brabant nog zelden waargenomen (RAVON, 2021). Het 
deelgebied bevat verder geen geschikte biotopen voor beschermde reptielen. Reptielen zijn 
uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). De watergang bevat weinig tot geen 
beschaduwende vegetatie en sporadisch watervegetatie. De aanwezigheid van de grote 
modderkruiper is onwaarschijnlijk, hierdoor wordt niet verder ingegaan op deze soort.  
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten. Het gebied is volledig dichtgegroeid 
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en bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. Derhalve zijn 
beschermde plantensoorten uitgesloten.  

4.4.2 Resultaten nadere onderzoeken – Moerdijk-Steile dijk 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (marterachtigen en eekhoorn). 
 
Zoogdieren 
 
Kleine marterachtigen  
Er zijn in het onderzoeksgebied twee struikrovers ingezet. Er zijn geen kleine marterachtigen 
waargenomen, de aanwezigheid van kleine marterachtigen is uitgesloten. Zie Figuur 4.15 voor de 
locaties van de struikrovers. 
 
Eekhoorn 
Er is eenmaal een eekhoorn op een struikrover waargenomen. De omgeving is relatief open, er zijn 
geen nesten aangetroffen of geschikte foerageergebieden voor de eekhoorn aanwezig. Gezien de 
periode van de waarneming (oktober) en het een eenmalige waarneming betreft is er 
hoogstwaarschijnlijk sprake van een jong dier zoekend naar een eigen territorium. Omdat het 
deelgebied ongeschikt is als leefgebied voor de eekhoorn is het uitgesloten dat de eekhoorn zich 
hier heeft gevestigd. Er wordt niet verder in gegaan op de eekhoorn. Zie Figuur 4.18 voor de locatie 
van de waarneming en Figuur 4.19 voor een foto van de waarneming.  
 

 
Figuur 4.18. De locaties waar de struikrovers zijn geplaatst. Groene stip: waarneming eekhoorn. Bron 
ondergrond: QGIS – PDOK. 
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Figuur 4.19. Waarneming van de eekhoorn. 

4.4.3 Toetsing van effecten – Moerdijk-Steile dijk 

Uit de nader onderzoeken is gebleken dat beschermde soorten niet in het gebied voorkomen of 

dat essentieel leefgebied ontbreekt. Derhalve zijn geen effecten aan de orde, met uitzondering 

van de mogelijke aanwezigheid van algemene broedvogels.  

4.5 Moerdijk – Markdijk 

4.5.1 Bureaustudie 

Vogels 
Jaarrond beschermde nesten 
Op de dijk zelf zijn geen bomen aanwezig. In de bomen ten noorden van het gebied zijn geen 
jaarrond beschermde nesten aanwezig. Jaarrond beschermde vogelnesten binnen het deelgebied 
en in de aangrenzende bomen zijn uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
Het gebied bevat grotendeels een open bermzone langs een akkerland. Algemene broedvogels 
kunnen nesten bouwen in het ten noorden gelegen gebied, maar zijn niet te verwachten in het 
werkgebied van de Markdijk. Er dient te allen tijden rekening te worden gehouden met de 
mogelijke aanwezigheid van algemene broedvogels.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
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Bever 
Omdat er potentieel geschikt leefgebied aanwezig is voor de bever in de omgeving van het 
deelgebied (zie resultaten Etten-Leur Zeedijk-Oost), is ervoor gekozen om het voorliggende 
deelgebied onderzoek uit te voeren naar de bever. 
 
Marterachtigen 
In het deelgebied is leefgebied aanwezig voor de wezel, maar hoofdzakelijk de bosschage ten 
noorden van het deelgebied bestaat uit biotoop dat zeer geschikt is voor de wezel. Derhalve is 
over gegaan op nader onderzoek.  
 
Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. Grotere 
soorten als rosse vleermuis kunnen foeragerend worden waargenomen in het gebied, maar van 
essentieel leefgebied is geen sprake. Essentieel leefgebied van vleermuizen is uitgesloten. 
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit niet voor. De waterspitsmuis 
is uitgesloten. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Het voorkomen van beschermde 
amfibieënsoorten is uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
In het deelgebied worden geen waterlichamen aangetast. Derhalve kan het voorkomen van 
beschermde vissoorten worden uitgesloten. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
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voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten en zuring. De randen langs de akkers 
bevatten sporadisch planten als duizendblad, kleine leeuwentand en ridderzuring. De bodem is 
voedselrijk en bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. 
Derhalve zijn beschermde plantensoorten uitgesloten.  

4.5.2 Resultaten nadere onderzoeken – Moerdijk-Markdijk 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (bever en marterachtigen). 

 
Zoogdieren 
 
Bever  
De dijk ligt op circa 160 meter van de Mark. In dit gebied zijn met name kale percelen aanwezig. 
Voor het grootste deel van het jaar is het deelgebied vrij droog, er zijn alleen watergangen 
aanwezig aan de westelijke kant van de dijk. Dit betreffen echter ondiepe watergangen met kale 
oevers. Er zijn onvoldoende geschikte elementen aanwezig voor de bezetting door bevers. Ook in 
de toekomst wordt bezetting door bevers in dit deelgebied niet verwacht. Sporen van bevers zijn 
tevens niet aangetroffen. In Figuur 4.20 zijn foto’s weergeven van het deelgebied. 
 

 

 
Figuur 4.20. Indruk van het deelgebied. 
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Kleine marterachtigen 
Er zijn twee struikrovers ingezet naast het onderzoeksgebied. Tijdens het onderzoek is de wezel 
waargenomen. Zie Figuur 4.21 voor de locaties en Figuur 4.22 voor een aantal foto’s van de 
waarnemingen. 
 

 
Figuur 4.21. De locaties waar de struikrovers zijn geplaatst, met geschikt leefgebied. De wezelwaarnemingen 
zijn gemaakt met een struikrover. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 

 

 

Figuur 4.22. Waarnemingen van de wezel. 
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4.5.3 Toetsing van effecten – Moerdijk-Markdijk 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (marterachtigen). 

Zoogdieren 
Kleine marterachtigen  
De kern van het leefgebied ligt in de bosschage, waar een hogere mate van dekking en daarmee 
verblijfplaatsen aanwezig is. Het daaromheen liggende land, inclusief het deelgebied, 
functioneert met name als foerageergebied. Ten tijde van de werkzaamheden blijven 
alternatieve foerageergebieden beschikbaar en bereikbaar voor de wezel ten noorden en westen 
van de bosschage. Na realisatie van het voornemen, wordt het deelgebied in de oorspronkelijke 
functie hersteld. Er zal dus geen sprake zijn van verlies van leefgebied op de langere termijn. Een 
ontheffing op de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk, mits bepaalde maatregelen 
worden getroffen:  
 
Mitigatie / compensatie 
Negatieve effecten op de wezel kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door de volgende 
maatregelen te treffen: 
 
- Het deelgebied dient eerst ongeschikt te zijn gemaakt voordat de werkzaamheden worden 

gestart. Er kan drie dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden in het 
deelgebied om het dekkingsniveau zo laag mogelijk te houden. Het van tevoren maaien 
verwijderd de hogere vegetatie, waardoor de wezels in het deelgebied zullen vertrekken. Het 
maaien/ongeschikt maken wordt begeleid door een ecoloog. Vervolgens kan het gebied 
worden vrij gegeven; 

- De uitvoering van de werkzaamheden dient te worden verwerkt in een ecologisch 
werkprotocol.  

 
Compensatie van leefgebied is niet noodzakelijk, omdat na de werkzaamheden het deelgebied 
dezelfde functie krijgt. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. 

4.6 Moerdijk Hazeldonk 

4.6.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
In het deelgebied is een dubbele bomenlaan aanwezig wat eindigt in een bosschage aan de 
oostzijde van het deelgebied. De bomen zijn van voldoende hoogte en formaat om nesten van 
vogels met een jaarrond beschermd nest te bevatten. Er dient  in het seizoen dat geen blad aan 
de bomen is, nader bepaald te worden of nesten in het deelgebied aanwezig zijn. 
 
Algemene broedvogels 
In de bomen en opgaande vegetatie aan met name de oostzijde (bosschage) kunnen nesten van 
algemene broedvogels voorkomen. Vogels als lijsters en duiven maken vaak nesten in dergelijke 
hoge bomen. 
 
Zoogdieren 
Otter 
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De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten  wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, 
beken en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. In voorliggend deelgebied is aan de 
zuidzijde langs de dijk een woning aanwezig. Het is onwaarschijnlijk dat hier een burcht van een 
bever aanwezig is door de directe verstoring van mensen. Aan de zuidzijde van de bosschage kan 
foerageergebied aanwezig zijn. Het deelgebied dient nader beoordeeld te worden op de 
aanwezigheid van de bever.  
 
Marterachtigen 
In het gebied is weinig geschikt biotoop aanwezig voor marterachtigen. De bosschage bevat veel 
geschikte biotopen voor verblijfplaatsen en foerageergebied. Langs de weg worden 
marterachtigen niet snel verwacht, maar marterachtigen kunnen wel voorkomen in de 
omliggende agrarische gebieden. Derhalve is over gegaan op nader onderzoek.  
 
Vleermuizen 
Het gebied is een mogelijk lijnvormig element dat wordt gebruik als vliegroute door vleermuizen. 
In de bomen zijn enkele kleine beschadigingen aangetroffen door snoeiwerkzaamheden, maar 
geen van de bomen betrof een doorlopende holte dat gebruikt kan worden als verblijfplaats. Met 
name door de ligging van de bomenlaan in het landschap kan de aanwezigheid van een essentiële 
vliegroute niet worden uitgesloten, waardoor is overgegaan tot nader onderzoek naar 
vliegroutes.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit niet voor. Enkel aan de 
zuidzijde is begroeiing aanwezig langs het water, maar dit is geïsoleerd gelegen ten opzichte van 
de omgeving en verstoord door de aanwezige woning. De waterspitsmuis is uitgesloten. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. De aanwezigheid van deze soorten is 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
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Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Enkel de ringslang kan in dergelijke biotopen 
voorkomen, maar de ringslang is in Noord-Brabant nog zelden waargenomen (RAVON, 2021). Het 
deelgebied bevat verder geen geschikte biotopen voor beschermde reptielen. Reptielen zijn 
uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel aan de zuidzijde van het deelgebied is een groot waterlichaam (kanaal) gelegen. Doordat 
de werkzaamheden geen grote effecten zullen hebben op het kanaal kunnen beschermde 
vissoorten worden uitgesloten.  
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten. Beschermde plantensoorten worden 
in het deelgebied niet verwacht en kunnen worden uitgesloten. 

4.6.2 Resultaten nader onderzoeken – Moerdijk-Hazeldonk 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (bever, marterachtigen en vleermuizen). 
 
Vogels 
De bomenlaan is gelegen langs een vrij drukke autoweg (Zuiddijk). De bomen zijn daarnaast op veel 
plekken afgezaagd of deels gekandelaberd. Nesten zijn niet aangetroffen langs de Zuiddijk en in de 
bosschage aan de oostkant. De bosschage bevat geschikte bomen voor nestlocaties, maar is 
gelegen langs een weg en nabij bedrijventerrein en woningen. In de bosschage naast Zuiddijk 2d 
zijn geen geschikte nesten aangetroffen. Tijdens het marteronderzoek (cameraval onderzoek) is 
ook waargenomen dat er veel menselijke activiteit is. Jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten. 
 
Zoogdieren 
Bever 
Er zijn geen paden of wegen aanwezig langs de dijk en de aangrenzende bosschage, verstoring 
door menselijke activiteit is hierdoor laag. Met de aanwezige bosschage bestaat er kans op 
gebruik van het deelgebied door de bever. Er zijn echter geen beversporen aangetroffen, noch 
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zijn er geschikte locaties aanwezig voor een beverburcht. In de bosschage zijn wel bomen 
aanwezig die geschikt kunnen zijn voor foerageren, maar het gebruik hiervan is afhankelijk van de 
aanwezigheid van een burcht in de nabije omgeving, zoals eerder aangegeven in de resultaten 
van Etten-Leur Zeedijk-Oost. Het deelgebied wordt niet gebruikt voor de bever en is ook niet 
geschikt voor een beverburcht, maar de bosschage tussen het deelgebied en de Mark biedt wel 
geschikt foerageergebied aan. In Figuur 4.23 zijn omgevingsfoto’s weergeven. 
 

 

 
Figuur 4.23. Indruk van de geschiktheid van het deelgebied voor de bever, aan de zuidelijke kant van de 
bosschage. 

 
Bezetting door de bever is onwaarschijnlijk door de afstand tussen het water en de bosschage. Het 
gebied kan wel bereikt worden en er kan gefoerageerd worden in de toekomst, afhankelijk van de 
verspreiding door bevers.  
 
Kleine marterachtigen 
Er zijn twee struikrovers en een cameraval ingezet bij de Dijkverlegging halverwege bij bosschage 
(Variant 3). Deze locatie had de hoogste potentie op waarnemingen en was het minst 
diefstalgevoelig. Er zijn geen waarnemingen gemaakt van de kleine marterachtigen. De 
aanwezigheid van kleine marterachtigen in het deelgebied is uitgesloten op basis van dit 
onderzoek. Zie Figuur 4.24 voor de locatie van het onderzoeksmateriaal. 
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Figuur 4.24. De locaties waar het onderzoeksmateriaal is geplaatst. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 
 

Vleermuizen 
Langs de bomenlaan aan de Zuiddijk is met name veel activiteit waargenomen van de gewone 
dwergvleermuis. Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aangetroffen en niet verder 
onderzocht. De gewone dwergvleermuizen maken gebruik van de bomenlaan langs de Zuiddijk 
als vliegroute. Aan de oostkant is sporadisch een rosse vleermuis waargenomen, maar is geen 
binding met de bomen geconstateerd. De rosse vleermuis is daarnaast niet afhankelijk van 
bomenlanen als lijnvormig element. Figuur 4.25 toont de resultaten op kaart.  

 
Figuur 4.25. Waarnemingen van het vleermuisonderzoek in deelgebied Moerdijk-Hazeldonk. Bron ondergrond: 
QGIS – PDOK. 
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4.6.3 Toetsing van effecten – Moerdijk-Hazeldonk 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (vleermuizen). 
 
Zoogdieren  
 
Vleermuizen 
In het gebied is een vliegroute vastgesteld van de gewone dwergvleermuis. De bomenlaan door 
het gebied wordt gebruikt als lijnvormig element en is daarmee belangrijk voor de verbinding 
tussen verblijfplaats en foerageergebied. De bomenrij langs de bestaande weg wordt verwijderd 
en herplant, hierdoor gaat de functie als vliegroute verloren voor de gewone dwergvleermuis. De 
zuidelijke bomenrij blijft grotendeels behouden, maar wordt op één locatie onderbroken door het 
verwijderen van circa drie bomen, zie Figuur 4.26. 
 

 
Figuur 4.26. Aanduiding van de locatie waar de bomenrij als lijnvormig element wordt onderbroken (rood 
omcirkeld).  

In de omgeving is bedrijventerrein aanwezig, open polderlandschap en ten zuiden stroomt de 
Mark. De bomenlaan is de verbinding tussen west en oost en er zijn geen alternatieve vliegroutes 
beschikbaar (alternatieve bomenlanen, parallel aan de vliegroute). Om deze reden is sprake van 
een essentiële vliegroute voor de gewone dwergvleermuis. Voor het verwijderen of aantasten  
van de bomenlaan is een Wnb ontheffing nodig.  
 
Mitigatie / compensatie 
Zoals eerder benoemd is sprake van een aantasting van de essentiële vliegroute van de gewone 
dwergvleermuis. De aantasting is een overtreding van de Wet natuurbescherming en is 
ontheffingsplichtig. Om effecten zoveel mogelijk te voorkomen dient een tijdelijke situatie te 
worden ingericht om de vleermuizen te begeleiden langs de vliegroute. Aangezien het lijnvormige 
element grotendeels behouden blijft is dit enkel noodzakelijk op de locatie uit Figuur 4.26. Het 
Kennisdocument adviseert bij de realisatie van nieuwe vliegroutes een plantafstand van 7 meter 
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en een kroonbreedte van 2,5 meter. Dit betekent dat de gaten tussen de structuren in de regel 
niet groter dan 2,5 meter mogen zijn tussen de boomkronen.  
 
Mitigerende maatregel 
Als tijdelijke maatregel tijdens de werkzaamheden kan worden gekozen voor een opstelling van 
palen met schermen. De schermen dienen op hoogte van de vliegroute te worden gerealiseerd. 
Palen kunnen om de 0,4 meter worden geplaatst en hiertussen wordt vervolgens een scherm 
geplaatst. De vleermuizen kunnen deze kunstmatige verbinding volgen tijdens de werkzaamheden.  
 
Bij het verwijderen van de bomen is het van belang dat de kunstmatige situatie aanwezig en 
functioneel is vóór zonsondergang. Geadviseerd wordt om de kunstmatige vliegroute te realiseren 
vóór het kappen van de bomen. 
 
De voorwaarden aan het plaatsen van palen met schermen zijn als volgt:  
 

 Grote gaten in vliegroutes kunnen overbrugd worden door het plaatsen van 4,5 meter 
hoge palen (waarvan 3 meter boven de grond) van tenminste 20 centimeter doorsnede 
die in dubbele rij in verband geplaatst zijn op 0,4 meter afstand van elkaar; 

 

 Schermen moeten minimaal 2 meter hoog zijn en op palen staan van minimaal 1,5 meter 
hoog (totale hoogte minimaal drie meter). Het scherm kan zowel van stuifzanddoek zijn 
als van gaaswerk met een maximale maaswijdte van 1,5 centimeter of gemaakt zijn van 
rietstengels of wilgentenen. Schermen zijn windgevoelig en moeten goed onderhouden 
worden na stormachtig weer in het actieve seizoen van de gewone dwergvleermuis; 

 
Compenserende maatregel 
Na de uitvoering dient een permanente en natuurlijke situatie te worden gecreëerd. De voorkeur 
hierbij is om nieuwe bomen aan te planten om de bomenstructuur opnieuw aan te laten sluiten. 
De voorwaarden vanuit het Kennisdocument zijn als volgt: 
 

 Een alternatieve vliegroute moet bij voorkeur worden gecreëerd nabij of parallel aan de 
originele vliegroute, zodanig dat energieverliezen door omvliegen worden beperkt. De 
beplanting die de alternatieve route gaat vormen moet zo goed mogelijk de 
oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en 
dergelijke; 

 

 voor vervanging van vliegroutes die niet tevens als foerageergebied worden gebruikt 
moet rekening gehouden worden met een periode van minimaal 1 tot 2 jaar totdat deze 
effectief zijn; 

 

 De vliegroute functioneert pas als de nieuw aan te planten bomen een hoogte van 
minimaal 5 meter hebben en een onderste kroonbreedte van minimaal 2,5 meter. De 
plantafstand moet dan maximaal 7 meter zijn; bij dubbele rijen op maximaal 7 meter 
van elkaar geplant, kan de plantafstand tot 16 meter zijn. Onderplanten met een 
struiklaag van tenminste drie meter breed is ook mogelijk. Aanwezigheid van water is 
ook van belang; 
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4.6.4 Gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Brabant 
In het deelgebied Moerdijk – Hazeldonk komt NNB gebied voor. Het betreft een bosschage in de 
vorm van droog bos met productie (N16.03) en vochtig bos met productie (N16.04). Het besluit is 
vastgesteld op 22 september 2020, zie Figuur 4.27.  
 

 
Figuur 4.27. Ligging van het plangebied t.o.v. het NNB.  

Bij de dijkverlegging zal de noordelijke kant van de bosschage ‘N16.03 - droog bos met productie’ 
niet worden aangetast. Het gebied bevat een droog bos en wordt veel bezocht door mensen, 
waardoor een hoge mate van verstoring op het gebied al aanwezig is. Een verzoek voor de 
wijziging van de begrenzing van het NNB hoeft niet te worden ingediend, omdat enkel sprake is 
van een tijdelijke verstoring als gevolg van de werkzaamheden. Het Natuurnetwerk kan na de 
werkzaamheden herstelt worden, aangezien geen sprake is van permanent ruimtebeslag en dus 
geen wijziging van begrenzing aan de orde is (Artikel 5, verordening ruimte).  
 
Aan de oostzijde is het beheertype N16.04 – vochtig bos met productie aanwezig. In huidige 
situatie wordt de optie verkend om de dijk zo aan te leggen dat een hoek van het bosperceel 
geraakt wordt. Bij deze ontwikkeling zullen bomen worden gekapt en de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het beheertype beschadigd.  
Echter, effecten kunnen worden voorkomen doordat slechts een klein deel van de bosschage 
wordt geraakt en het bos in huidige situatie een slecht ontwikkelde bosrand heeft. Een goed 
ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en 
zoogdieren welke gebonden zijn aan het beheertype (BIJ12 - N16.04, 2021). Het creëren van 
open plekken in dichte bossen en het toepassen van bosrandbeheer heeft dus een positief effect 
op het beheertype en de soorten die daaraan zijn toegewezen. Na de realisatie van het 
voornemen kan de begrenzing van het NNB gebied blijven bestaan en op de nieuwe situatie kan 
een bosrandbeheer worden toegepast om de kwaliteit van het bos te verhogen.  
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Wanneer wordt ingezet om middels de werkzaamheden het gebied te ontwikkelen zodat het 
leidt tot een positieve bijdrage, kunnen effecten worden uitgesloten. Hierbij is van belang dat de 
inrichting van de bosrand wordt uitgewerkt en afspraken worden gemaakt over het beheer.  
 

4.7 Moerdijk – Buitengebied 

4.7.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
In het deelgebied zijn geen tot zeer weinig bomen en opgaande vegetatie aanwezig. Derhalve zijn 
geen nesten van jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Jaarrond beschermde nesten 
zijn uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
Het gebied is grotendeels gelegen in open gebied met ruigtes en lage vegetatie. Algemene 
broedvogels kunnen aanwezig zijn in struiken, bomen of langs de oevers van het kanaal. Er dient 
te allen tijde rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige broedvogels.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties. Optische verstoring door mensen en/of honden kan leiden tot het 
verlaten van de burcht (BIJ12, 2017c). Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. In het buitengebied is veelal een te 
open landschap aanwezig voor de bever om essentieel leefgebied te bevatten. De bosschage in 
het midden van het deelgebied kan bereikt worden, maar is gelegen op circa 25 meter afstand 
van het water. De bosschage dient gecontroleerd te worden op vraatsporen of andere 
aanwijzingen welke kunnen leiden tot de aanwezigheid van de bever.  
 
Marterachtigen 
In het deelgebied is potentieel leefgebied aanwezig van marterachtigen. Het gebied bestaat uit 
open landschap met een afwisseling van ruigtevegetatie en hogere kruidachtige planten en 
grassen. In 2020 is in overleg met het Waterschap besloten om hier geen nader onderzoek te 
verrichten. Echter, vanwege waarnemingen in de nabijgelegen deelgebieden (Terheijden 
buitengebied, Etten-Leur Zeedijk Oost, RWZI) wordt geadviseerd om alsnog nader onderzoek te 
verrichten in Moerdijk – Buitengebied.  
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Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. Grotere 
soorten als rosse vleermuis kunnen foeragerend worden waargenomen in het gebied, maar van 
essentieel leefgebied is geen sprake. Essentieel leefgebied van vleermuizen is uitgesloten. 
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit grotendeels niet voor. De 
waterspitsmuis kan echter in de ‘loep’ aan de oostzijde van het deelgebied voorkomen in de 
rietzone wat overlapt in een verlandingszone naar een bosschage. Om deze reden en in 
samenhang met de conclusies uit de Quick-Scan van Arcadis, 2018 is over gegaan op nader 
onderzoek.  
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). In het deelgebied is een dergelijke situatie in het 
grootste deel van het gebied niet aanwezig. De ‘loep’ aan de oostzijde van het deelgebied kan 
potentieel leefgebied vormen, doordat dit gebied als potentiële rustplaats kan dienen voor de 
grote modderkruiper. Dit is mede op basis van de Quick-Scan door Arcadis, 2018 bepaald. 
Daarnaast is veel overhangende vegetatie aanwezig wat zorgt voor schaduwrijke plekken. 
Derhalve is over gegaan op nader onderzoek. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
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Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten en zuring. De bodem is voedselrijk en 
bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. Derhalve zijn 
beschermde plantensoorten uitgesloten.  

4.7.2 Resultaten nadere onderzoeken – Moerdijk-buitengebied 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (bever, kleine marterachtigen, waterspitsmuis); 
- Vissen (grote modderkruiper). 
 
Zoogdieren 
Bever 
Het deelgebied zelf heeft buitendijks een flauw oplopend talud dat ongeschikt is voor 
beverburchten. Het binnendijkse gebied bestaat uit watergangen met agrarische percelen. Het 
gehele deelgebied biedt geen dekking voor de bever en is in het geheel ongeschikt. De bosschage 
dat aan de noordwestelijke kant grenst van het deelgebied kan wel geschikt leefgebied vormen 
voor de bever. Er zijn steilere oevers aanwezig, dekking en foerageermogelijkheden. Er zijn geen 
sporen aangetroffen van de bever, de aanwezigheid van de bever is uitgesloten. Het kan echter 
niet worden uitgesloten dat de bosschage in de toekomst wordt gekoloniseerd door bevers. Zie 
Figuur 4.28 voor een indruk van het deelgebied en de bosschage.  
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Figuur 4.28. Indruk van de geschiktheid van het deelgebied voor de bever. 
 

In het open landschap worden bevers niet verwacht, ook niet in de nabije toekomst. De bosschage 
kan wel bezet worden en indien dit gebeurd, kan ook de ruimte hier omheen gebruikt worden door 
de bever. De bosschage wordt daarom als kansrijk ingeschat wat betreft de potentiële bezetting 
door bevers in dit deelgebied. 
 
Het kan niet worden uitgesloten dat, indien de bever de bosschage koloniseert, er schade door de 
bever ontstaat in het deelgebied. Schade kan worden voorkomen door anti-graverij maatregelen 
te treffen in het deelgebied. 
 
Kleine marterachtigen 
Er zijn zeven struikrovers ingezet in het oostelijke deel van het deelgebied. Tijdens het onderzoek 
is de hermelijn of de wezel waargenomen. Omdat het hele deelgebied uit vergelijkbaar biotoop 
bestaat, kan er worden geconcludeerd dat het gehele deelgebied onderdeel vormt van het 
leefgebied van de hermelijn of de wezel. Zie Figuur 4.29 voor de locaties en Figuur 4.30 voor de 
foto van de waarneming. 
 

 
Figuur 4.29. Het deelgebied met de locaties waar het onderzoeksmateriaal is ingezet. 
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Figuur 4.30. De waarneming van de hermelijn of de wezel (binnen de rode cirkel).  

 
Waterspitsmuis 
De resultaten van de eDNA monsters zijn negatief gebleken. De waterspitsmuis is niet aangetroffen 
langs de watergang in het deelgebied tijdens dit onderzoek.  
 
Vissen 
Grote modderkruiper 
De resultaten van de eDNA monsters zijn negatief gebleken. De grote modderkruiper is niet 
aangetroffen in de watergang in het deelgebied tijdens dit onderzoek.  

4.7.3 Toetsing van effecten – Moerdijk-buitengebied 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (kleine marterachtigen). 
 
Zoogdieren 
Kleine marterachtigen 
Het deelgebied is geschikt leefgebied voor de hermenlijn/wezel. De percelen ten noorden van 
het deelgebied zijn over het algemeen kwalitatief matig leefgebied, behalve de aangrenzende 
bosschage (weergeven in Figuur 4.31).  
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Figuur 4.31. Geschikte leefgebieden in- en ten noorden van het deelgebied. Bron ondergrond: Qgis – PDOK. 

 
Door het voornemen verdwijnt er tijdelijk geschikt leefgebied van de hermelijn/wezel. De 
uitwijkmogelijkheden zijn beperkt en het voornemen kan een mogelijke migratieroute tussen het 
deelgebied en leefgebieden ten oosten van het deelgebied onderbreken. Het kan niet worden 
uitgesloten dat de werkzaamheden in het deelgebied leiden tot tijdelijke negatieve effecten voor 
de hermelijn/wezel. Dit is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Er dient een 
ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. 
 
In het voornemen wordt bijna het gehele deelgebied aangepast (Antea Group, 2021), over een 
lengte van circa twee kilometer. Naast het aanpassen van de dijk zelf wordt het deelgebied 
uitgebreid naar de noordelijke percelen. Het betreft een toename van circa 24,5 meter, verspreid 
over het gehele deelgebied en weergeven in Figuur 4.32.  
 

 
Figuur 4.32. Potentiële inrichting van Moerdijk - Buitengebied (Arcadis, 2019). 
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Er dienen de volgende maatregelen te worden genomen: 
- De uitvoering van de werkzaamheden dient te worden verwerkt in een ecologisch 

werkprotocol; 
- De exacte invulling van de benodigde mitigerende maatregelen dient uit te worden gewerkt 

in een activiteitenplan; 
- De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Eerst dienen de mitigerende 

maatregelen (naar verwachting in de vorm van marterhopen) te zijn gerealiseerd, met een 
gewenningsperiode van zes maanden. Hierna dient het dijktraject eerst ongeschikt worden 
gemaakt voordat de werkzaamheden kunnen starten.  

- Er kan drie dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden om het deelgebied 
ongeschikt te maken (maaien van vegetatie en verwijderen dekking) onder ecologische 
begeleiding; 

- De uitvoering van de werkzaamheden dienen onder ecologische begeleiding plaats te vinden. 
 
Meekoppelkans  
In dit deelgebied is een potentiële meekoppelkans geïdentificeerd, namelijk het realiseren van 
een natuurlijke inrichting (zijnde EVZ) tussen de teen van de dijk en de teensloot (breedte circa 
10 m). Als deze meekoppelkans doorgang vindt is het waardevol deze dusdanig in te richten dat 
deze ook geschikt leefgebied vormt voor de hermelijn en de wezel.   
 
De Beheerwijzer (Westra, Kuiters, 2018) kan als leidend worden gebruikt voor de inrichting van 
de ecologische verbindingszone. Door de strook met kruidenrijke vegetatie en (doorlopende) 
beplanting van struikgewas zoals meidoorn in te richten, kan er relatief snel nieuw geschikt 
leefgebied voor de hermelijn/wezel worden ingericht. Het deelgebied heeft een hoge dichtheid 
aan veldmuizen, een belangrijke prooi voor zowel de hermelijn als de wezel. Na realisatie van de 
ecologische verbindingszone zullen de veldmuizen de strook innemen, waarmee automatisch 
extra nieuwe verblijfplaatsen voor de hermelijn en de wezel worden gerealiseerd. Netto zal er 
dus sprake zijn van een toename van leefgebied voor de hermelijn/wezel. Als tijdelijke 
mitigerende maatregel zullen buitendijks marterhopen worden geplaatst.  

4.8 Breda RWZI 

4.8.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
In het deelgebied zijn enkel sporadisch een aantal eiken aanwezig. De bomen dienen te worden 
gecontroleerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de periode zonder blad aan 
de bomen.  
 
Algemene broedvogels 
Het gebied is grotendeels gelegen in open gebied met ruigtes en lage vegetatie. Algemene 
broedvogels kunnen aanwezig zijn in struiken, bomen of langs de oevers van het kanaal. Er dient 
te allen tijden rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige broedvogels.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is de combinatie van deze 
elementen niet aanwezig, waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
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Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. In het gebied is veelal open 
landschap aanwezig, maar door het naastgelegen natuurgebied kan de soort niet worden 
uitgesloten. Aanvullend dient te worden beoordeeld of de bever gebruik maakt van het 
deelgebied.   
 
Marterachtigen 
In het deelgebied is potentieel leefgebied aanwezig van marterachtigen. Het gebied bestaat uit 
open landschap met een afwisseling van ruigtevegetatie en hogere kruidachtige planten en 
grassen. Het biotoop is met name geschikt voor de wezel en bunzing, maar ook voor de 
hermelijn. Derhalve dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar deze soorten.   
 
Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. Grotere 
soorten als rosse vleermuis kunnen foeragerend worden waargenomen in het gebied, maar van 
essentieel leefgebied is geen sprake. Essentieel leefgebied van vleermuizen is uitgesloten. 
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit niet voor. De waterspitsmuis 
kan in het aangrenzende natuurgebied voorkomen, maar heeft geen essentieel leefgebied binnen 
het bereik van het voornemen. Derhalve wordt niet verder in gegaan op de waterspitsmuis.  
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Net ten noorden van de RWZI zijn wel 
poelen aanwezig, maar deze zijn door de aanwezigheid van exotische rivierkreeften troebel en 
bevatten geen onderwatervegetatie. Beschermde amfibieën zijn uitgesloten.  
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Enkel de ringslang kan in dergelijke biotopen 
voorkomen, maar de ringslang is in Noord-Brabant nog zelden waargenomen (RAVON, 2021). Het 
deelgebied bevat geen geschikte biotopen voor beschermde reptielen. Reptielen zijn uitgesloten.   
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
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Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). In het deelgebied is een dergelijke situatie in het 
grootste deel van het gebied niet aanwezig. Nabij het deelgebied zijn wel geschikte leefgebied en 
potentiële paaiplaatsen aanwezig, maar deze worden door het voornemen niet geraakt. De 
aanwezigheid van de grote modderkruiper is uitgesloten, hierdoor wordt niet verder ingegaan op 
deze soort. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten en zuring. De bodem is voedselrijk en 
bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. Het nabijgelegen 
natuurgebied kan potentieel wel bijzondere planten van natte bodems bevatten. Het dijktraject 
biedt echter geen geschikte standplaatsen voor deze soorten. Derhalve zijn beschermde 
plantensoorten uitgesloten.  

4.8.2 Resultaten nadere onderzoeken – Breda RWZI 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (bever en marterachtigen). 

 
Vogels 
Langs het traject is één groot nest aangetroffen. De locatie van het nest is echter gelegen langs een 
vrij druk belopen pad, waardoor het vermoedelijk om een kraaiennest of nest van een houtduif 
gaat. Het nest is echter fors en kan gebruikt worden door een soort als de ransuil. Indien het een 
jaarrond beschermd nest betreft, kunnen de werkzaamheden een verstorend effect hebben op het 
gebruik van het nest. De locatie is weergegeven in Figuur 4.33. 
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Figuur 4.33. De locatie van de waargenomen horst. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 

Het betreffende nest is onderzocht op 15 maart, 29 maart, 15 april en 6 mei. Tijdens de bezoeken 
zijn geen vogels aangetroffen die op het nest zitten, indicaties van sporen (veren, krijtsporen 
(vogelpoep), braakballen of prooiresten) of andere vormen van activiteit zijn ook niet 
waargenomen.  
 
Zoogdieren 
Bever 
Het deelgebied bestaat uit lagere vegetatie, er zijn bijna geen bomen aanwezig. In de buurt van 
de Rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn de watergangen tevens vervuild. Er zijn geen geschikte 
elementen aanwezig voor de bever, de aanwezigheid van de bever is uitgesloten. In Figuur 4.34 is 
een indruk van het deelgebied weergeven. 
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Figuur 4.34. Indruk van het deelgebied. 
 

De bever kan het gebied bereiken, maar heeft langs het dijktraject geen potentieel essentieel 
leefgebied door het ontbreken van foerageermogelijkheden en beschutting. Dergelijke locaties zijn 
ten noorden van de RWZI wel aanwezig, maar zijn ver buiten de dijk gelegen. Ten noorden van de 
RWZI zijn wel doorgangen aanwezig in het riet, maar deze wijzen door de vele aangetroffen sporen 
meer op wissels van reeën en vossen. Beversporen zijn vooralsnog nergens aanwezig.  
 
Kleine marterachtigen 
Er zijn drie struikrovers ingezet in het deelgebied. Er zijn 46 verschillende waarnemingen van 
wezels gemaakt binnen het deelgebied (met een interval van 15 minuten tussen waarnemingen). 
De dijk vormt een geschikt leefgebied voor de wezel. Het gebied waar de dijk aan grenst, het 
Rooskensdonk, is tevens zeer geschikt leefgebied voor wezels. Ten zuiden van de dijk, grenzend 
aan de oostelijke kant van de RWZI, is vrij open weiland aanwezig met weinig 
dekkingsmogelijkheden. Andere percelen in de omgeving worden gebruikt voor kleinere 
gewassen zoals rode kolen en waren ten tijde van het onderzoek ongeschikt leefgebied voor de 
wezel. Het onderzoek startte gelijktijdig met maaiwerkzaamheden in het Roosenksdonk. Doordat  
het gebied hierdoor een vrij open karakter kreeg, functioneren de randen van de dijk in deze 
periode als essentiële verbindingszone en leefgebied voor de wezel. Zie Figuur 4.35 voor de 
locaties en geschikte leefgebieden en Figuur 4.36 voor een aantal foto’s van de waarnemingen. 
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Figuur 4.35. De waarnemingen van de wezel. Het deelgebied is geschikt leefgebied voor de wezel. Bron 
ondergrond: QGIS – PDOK. 

 

 

Figuur 4.36. Waarnemingen van de wezel. 

4.8.3 Toetsing van effecten – Breda RWZI 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (marterachtigen). 
 
Vogels 
Het betreffende nest is onderzocht op 15 maart, 29 maart, 15 april en 6 mei. Tijdens de bezoeken 
zijn geen vogels aangetroffen die op het nest zitten, indicaties van sporen (veren, krijtsporen 
(vogelpoep), braakballen of prooiresten) of andere vormen van activiteit zijn ook niet 
waargenomen. De aanwezigheid van een jaarrond beschermde nest is uitgesloten. 
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Zoogdieren 
Kleine marterachtigen 
Door de vele waarnemingen van de wezel kan worden geconcludeerd dat het deelgebied 
belangrijk leefgebied is van de wezel. Het naastgelegen Rooskensdonk biedt een grote variatie 
aan geschikte biotopen, hier liggen de essentiële leefgebieden voor de wezel. De dijk is geschikt, 
maar niet zeer optimaal leefgebied voor de wezel en zodoende niet essentieel als leefgebied. 
Negatieve effecten ontstaan vermoedelijk bij het beheer. Zo is geconstateerd dat bij uitvoering 
van de maaiwerkzaamheden in het Rooskensdonk, de wezelpopulatie afhankelijk wordt van het 
deelgebied, de dijk, omdat dit dient als een ‘vluchtheuvel’. Bij uitvoering van de werkzaamheden 
gelijktijdig met de maaiwerkzaamheden heeft dit negatieve gevolgen voor de lokale populatie. 
Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk, mits bepaalde maatregelen 
worden getroffen:  
 
Mitigatie / compensatie 
De volgende maatregelen dienen te worden getroffen om negatieve effecten op de wezel te 
voorkomen: 

a) Contact leggen met de eigenaren van de aangrenzende percelen in Rooskensdonk. In 
samenwerking met de eigenaren dient het maaibeleid in Rooskensdonk te worden 
uitgesteld, tot en met de realisatie van het voornemen én voldoende aanwezige dekking 
in de vorm van hogere vegetatie. Van belang is dat de dieren niet door de werkzaamheden 
worden ingesloten (door gelijktijdig uitvoeren); 

b) De werkzaamheden in het deelgebied te faseren met het maaibeleid, waarbij de 
aangrenzende percelen in het Rooskensdonk niet worden gemaaid tot de 
werkzaamheden zijn afgerond. 

 
Naast het aanpassen van de maaiwerkzaamheden, moeten ook de onderstaande maatregelen 
worden getroffen: 
- Het deelgebied dient eerst ongeschikt te zijn gemaakt voordat de werkzaamheden worden 

gestart: er kan drie dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden om het 
dekkingsniveau (vegetatie) zo laag mogelijk te houden. Hierna kunnen, onder ecologische 
begeleiding, de werkzaamheden starten; 

- De uitvoering van de werkzaamheden dient te worden verwerkt in een ecologisch 
werkprotocol. 

 
Compensatie en mitigatie van leefgebied is niet noodzakelijk, omdat na de werkzaamheden het 
deelgebied dezelfde functie krijgt en (mits er rekening wordt gehouden met het maaibeleid) 
voldoende leefgebied in de omgeving van het deelgebied aanwezig blijft. Er is dan geen noodzaak 
tot het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming. 
 

4.9 Breda – Haagse Beemden 

4.9.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
In het deelgebied is een bosschage aanwezig met veel wilgen. De bomen dienen te worden 
gecontroleerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in de periode zonder blad aan 
de bomen.   
 
Algemene broedvogels 
Het gebied is grotendeels gelegen in open gebied met ruigtes en lage vegetatie. Wel is een 
bosschage aanwezig wat zeer interessant is voor kleine zangvogels en lijsters om nesten te 
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bouwen. Algemene broedvogels kunnen aanwezig zijn in struiken, bomen of langs de oevers van 
het kanaal. Er dient te allen tijden rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige 
broedvogels.  
 
Zoogdieren 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. De bosschage kan bezocht worden 
door de bever en bevat potentieel leefgebied. Derhalve dient de bosschage in het gebied nader 
te worden onderzocht.  
 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Marterachtigen 
Het deelgebied is zeer geschikt biotoop voor de wezel, met ruime foerageermogelijkheden en 

lijnvormige elementen. De verblijfplaatsen zijn hoogstwaarschijnlijk aanwezig aan de randen, 

buiten het deelgebied. Buiten het deelgebied is ook geschikt en matig geschikt biotoop aanwezig. 

Het geschikte biotoop buiten het deelgebied bestaat hoofdzakelijk uit bebossing, waar over het 

algemeen de prooidierdichtheden lager liggen dan weidegebieden met hogere vegetatie. 

Derhalve is over gegaan tot nader onderzoek. 

Vleermuizen 
Het gebied kan worden gebruikt als foerageergebied en delen kunnen worden gebruikt als 
vliegroute. Doordat in het voornemen geen aantasting is op bomen of een belemmering kan 
vormen op leefgebied van vleermuizen, wordt verder niet in gegaan op vleermuizen.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). Het biotoop langs het kanaal bevat potentieel leefgebied. De 
werkzaamheden worden echter niet uitgevoerd in de oeverzone, waardoor geen effect kan 
ontstaan op potentieel leefgebied van de waterspitsmuis. Derhalve wordt niet verder in gegaan 
op de waterspitsmuis. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Het voorkomen van beschermde amfibieën 
is uitgesloten. 
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Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
In het deelgebied wordt geen water geraakt door het voornemen. Effecten op vissoorten zijn 
uitgesloten.  
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke hellingen met een dominantie van grassoorten en enkele composieten als kleine 
leeuwentand en paardenbloem. De bodem is voedselrijk en bevat geen typische standplaatsen 
van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. Derhalve zijn beschermde plantensoorten uitgesloten.  

4.9.2 Resultaten nadere onderzoeken – Breda-Haagse Beemden 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (bever en marterachtigen). 
 
Vogels 
Nesten zijn tijdens het terreinbezoek niet aangetroffen. De bosschage bestaat veelal uit jong 
opschot (lage en dunne bomen) en knotwilgen, waardoor weinig stevige, hoge of oudere bomen 
aanwezig zijn. Jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten. 
 
Zoogdieren 
Bever  
Er zijn geen sporen aangetroffen van de bever. In het deelgebied is geen hogere vegetatie (in de 
vorm van bomen e.d.) aanwezig, waardoor deze vrij kaal is voor de bever. Ten noordwesten is 
wel een kleine bosschage aanwezig, eveneens in het zuiden. Het Haagse Beemdenbos is verder in 
het westen aanwezig, maar door recreatie is hier een hoge mate van verstoring aanwezig. In de 
directe omgeving zijn beperkte mogelijkheden voor de bever om een burcht te bouwen, er zijn 
geen locaties aanwezig die voldoende zijn afgeschermd voor de bouw van een burcht. De 
aanwezigheid van de bever is uitgesloten en het deelgebied is in huidige situatie ongeschikt voor 
toekomstige kolonisatie. Dit komt mede door de hoge aanwezigheid van sporen door honden en 
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mensen (veel betreding). De bosschage wordt met grote regelmaat belopen, ook al is dit niet de 
bedoeling. Wanneer de bosschage meer rust krijgt en de vegetatie zich verder ontwikkeld, is 
bezetting in de toekomst mogelijk. In Figuur 4.37 is een indruk van het deelgebied weergeven. 
 

 

Figuur 4.37. Indruk van de geschiktheid van het deelgebied voor de bever (naast het plangebied en de 
noordwestelijke bosschage). 

 
Kleine marterachtigen 
Er zijn twee struikrovers ingezet in het onderzoeksgebied. Tijdens het onderzoek is de wezel 

waargenomen. In gebieden beoordeeld als met een matig geschikt is een hogere mate van 

verstoring aanwezig door de aanwezigheid van recreanten. Zie Figuur 4.38 voor de locaties en 

Figuur 4.39 voor foto’s van de waarnemingen. 

 

 
Figuur 4.38. De locaties van de waarnemingen, met geschikt leefgebied voor de wezel. Bron ondergrond: QGIS 
– PDOK. 
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Figuur 4.39. Waarnemingen van de wezel. 

 

4.9.3 Toetsing van effecten – Breda-Haagse Beemden 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (marterachtigen). 
 
Zoogdieren 
 
Kleine marterachtigen 
In een voormalig stadium bestond de mogelijkheid om de dijk te verleggen. De dijk wordt na 
wijziging van het plan niet verlegd, hiermee blijft het leefgebied van de wezel intact. Negatieve 
effecten op de wezel zijn niet aan de orde, er zijn geen verdere acties noodzakelijk. 

4.10 Terheijden - Molenstraat 

4.10.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Langs het traject zijn slechts enkele bomen aanwezig waar geen nesten in aanwezig zijn. De bomen 
staan daarnaast dicht langs woningen of staan in open polderlandschap waar weinig beschutting 
is. Toekomstige bezetting wordt niet verwacht. Jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
De begroeiing langs de ijsbaan en de opgaande vegetatie langs de Molenstraat kan worden 
gebruikt als broedlocatie van algemene broedvogels. Algemene broedvogels kunnen aanwezig 
zijn in struiken, bomen of tuinen. Er dient te allen tijden rekening te worden gehouden met 
mogelijk aanwezige broedvogels. 
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
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Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Het deelgebied kan worden bereikt 
door de bever. Gezien de verstoorde ligging is het onwaarschijnlijk dat de bever hier voor komt. 
Echter, geadviseerd wordt om het deelgebied te controleren op knaagsporen om de 
aanwezigheid van de bever volledig uit te kunnen sluiten.  
 
Marterachtigen 
Het deelgebied voldoet als geschikt leefgebied voor de wezel. Kwalitatief goed biotoop is ten 
oosten van het deelgebied aanwezig, bij de ijsbaan. Derhalve is over gegaan op nader onderzoek.  
 
Vleermuizen 
Het gebied kan worden gebruikt als foerageergebied en delen kunnen worden gebruikt als 
vliegroute. Doordat in het voornemen geen aantasting is op bomen of een belemmering kan 
vormen op leefgebied van vleermuizen, wordt verder niet in gegaan op vleermuizen.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). Het biotoop langs de oevers is deels geschikt, maar veelal te 
verstoord voor de waterspitsmuis. De gebieden in Terheijden zijn in een voortraject (Arcadis, 
2018) beoordeeld als één gebied. Nader onderzoek is uitgevoerd in het meest potentierijke deel 
van de deelgebieden in Terheijden, namelijk ‘Markschans’. Aangezien de waterspitsmuis hier niet 
is aangetroffen, kan de soort redelijkerwijs worden uitgesloten in voorliggend deelgebied.  
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). Het slotensysteem langs de Molenstraat is veelal 
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een troebele watergang zonder onderwaterbegroeiing. Enkele schaduwrijke situatie kunnen 
ontstaan door overhangende begroeiing, maar het gebied vormt geen onderdeel van essentieel 
leefgebied. Gedurende de werkzaamheden blijft altijd voldoende leefgebied beschikbaar, 
waardoor het voornemen niet leidt tot een potentieel effect. De aanwezigheid van de grote 
modderkruiper is uitgesloten, hierdoor wordt niet verder ingegaan op deze soort. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke bermen. De bodem is voedselrijk en bevat geen typische standplaatsen van 
‘bijzondere’ of beschermde soorten. Ook wordt het gebied veel door mensen belopen. Derhalve 
zijn beschermde plantensoorten uitgesloten.  

4.10.2 Resultaten nadere onderzoeken – Terheijden-Molenstraat 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (bever en marterachtigen). 
 
Zoogdieren 
Bever 
Er zijn geen sporen van de bever aangetroffen in het deelgebied. Er zijn wel geschikte elementen 
in- en rondom het deelgebied aanwezig. De watergang die aan de westelijke kant van de 
natuurijsbaan grenst, is doodlopend en relatief geïsoleerd. Langs de westelijke kant van 
Terheijden zijn ook meerdere bomen, hoofdzakelijk wilgen, aanwezig. De eerder genoemde 
watergang valt echter droog tijdens de zomer, een potentiële locatie voor een burcht is 
zodoende uitgesloten. Bij de bomen zijn indicaties aanwezig van hogere menselijke activiteit, 
waaronder vernieling van de bomen en snoeiwerkzaamheden. Het kan niet worden uitgesloten 
dat de huidige aanwezige burcht aan de andere kant van de Mark in de toekomst de bomen in 
het deelgebied gebruikt als voedsel, maar het is wel uitgesloten dat hier sprake zal zijn van 
essentieel leefgebied. Negatieve effecten op de bever zijn uitgesloten. In Figuur 4.40 is een 
indruk van het deelgebied weergeven. 
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Figuur 4.40. Indruk van de geschiktheid van het deelgebied voor de bever. 
 

Het deelgebied bevat in potentie geschikt leefgebied voor de bever en bij een onverstoorde 
situatie kan de bever het gebied gaan bezetten. In de nabije toekomst wordt de bever nog niet 
verwacht, maar bij territoriumdrift in de toekomst (indien de beverpopulatie blijft groeien) is 
bezetting mogelijk. Dit kan echter nog jaren duren, maar de investering is voor de verre toekomst. 
Geadviseerd wordt om maatregelen te treffen ter preventie van dijkschade door de bever.  
 
Kleine marterachtigen 
Er zijn een cameraval en een struikrover ingezet in het onderzoeksgebied. Tijdens het onderzoek 
is met de struikrover een wezel waargenomen. Zie Figuur 4.41 voor de locaties en Figuur 4.42 voor 
een foto van de waarneming. 

 
Figuur 4.41. De locaties waar het onderzoeksmateriaal is geplaatst. rode stip: waarneming wezel (door middel 
van een struikrover). Roze stip: locatie cameraval (geen waarnemingen). Het deelgebied is rondom de 
cameravallen geschikt leefgebied voor de wezel. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 
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Figuur 4.42. Waarneming van de wezel. 

 

4.10.3 Toetsing van effecten – Terheijden-Molenstraat 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (marterachtigen). 
 
Zoogdieren 
Kleine marterachtigen 
Er is gedurende het onderzoek een waarneming gedaan van de wezel. Geschikt leefgebied is met 
name te vinden bij de natuurijsbaan, ten oosten van het deelgebied. Bij de uitvoering van de 
maatregelen worden er verblijfplaatsen van de wezel geschaad, met name door de aantasting aan 
het bosperceel aan de zuidkant. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is noodzakelijk en 
het nemen van maatregelen is noodzakelijk: 
 
Mitigatie / compensatie 
Het voornemen schaadt verblijfplaatsen van de wezel. Netto zal er geen leefgebied verloren gaan, 
maar het verlies van verblijfplaatsen schaadt wel de aanwezigheid van wezel. Als mitigatie van het 
verlies van mogelijke verblijfplaatsen van de wezel dienen nestkasten te worden geplaatst.  
 
Het is van belang dat de nestkasten verbonden zijn met dekking en foerageergebied. Hiervoor 
wordt geadviseerd om marterhopen als ‘stepping stones’ te realiseren. De marterhopen kunnen 
naast het deelgebied, in de bosschage aan de buitenkant van de nieuwe dijk worden aangebracht. 
De nestkasten worden vervolgens in deze takkenrillen verwerkt (één per drie marterhopen). Per 
60 meter dient een nestkast te worden geplaatst, per 20 meter een marterhoop, wat neerkomt op 
circa twee nestkasten voor de wezel en 8 -10 marterhopen (afhankelijk van de uiteindelijke 
ingreep). Zie Figuur 4.43. 
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Figuur 4.43. De locatie waar de marterhopen en nestkasten kunnen worden gerealiseerd. Bron ondergrond: 
QGIS – PDOK. 
 

Bij de uitvoering rekening te worden gehouden met het volgende: 
- De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden dienen minimaal drie maanden van tevoren de mitigerende maatregelen te 
zijn gerealiseerd. Hierna moet het deelgebied eerst ongeschikt worden gemaakt voordat de 
werkzaamheden kunnen starten: er kan drie dagen van tevoren worden gestart met 
maaiwerkzaamheden om het dekkingsniveau zo laag mogelijk te houden. Hierna kunnen, 
onder ecologische begeleiding, de werkzaamheden starten; 

- De uitvoering van de werkzaamheden moeten worden verwerkt in een ecologisch 
werkprotocol. 

4.11 Terheijden - Buitengebied 

4.11.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Langs het traject zijn slechts enkele bomen aanwezig waar geen nesten in aanwezig zijn. De bomen 
staan dicht langs woningen of staan in open polderlandschap waar weinig beschutting is. Jaarrond 
beschermde nesten zijn uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
Algemene broedvogels kunnen worden aangetroffen in opgaande vegetatie en rietvegetatie. 
Nesten worden gezien de open ligging niet snel verwacht, maar kunnen niet op voorhand worden 
uitgesloten.  
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Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Het deelgebied kan worden bereikt 
door de bever. Gezien de open ligging is er geen sprake van essentieel leefgebied. De bever kan 
het gebied passeren, hierom wordt onderzoek uitgevoerd naar de bever. 
 
Marterachtigen 
Het gehele deelgebied vormt geschikt leefgebied voor de wezel en vormt een lijnvormig element 
vanuit het oosten naar het westen. Hoewel het deelgebied niet uit zeer geschikt leefgebied 
bestaat, is deze mogelijk wel essentieel omdat deze het gehele jaar dezelfde functie behoudt. De 
meeste omliggende percelen hebben gedurende het jaar verschillende functies, de percelen die 
geschikt zijn voor marterachtigen zijn met elkaar verbonden via het deelgebied. Verschillende 
percelen bestonden ten tijde van het terreinbezoek uit grasland, anderen werden gebruikt voor 
bijvoorbeeld maïs. Derhalve is over gegaan op nader onderzoek. 
 
Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. Grotere 
soorten als rosse vleermuis kunnen foeragerend worden waargenomen in het gebied, maar van 
essentieel leefgebied is geen sprake. Essentieel leefgebied van vleermuizen is uitgesloten. 
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). Het biotoop langs de oevers lijkt deels geschikt, maar is veelal te 
open voor de waterspitsmuis. De oeverzones voldoen niet aan de eisen van de waterspitsmuis. 
Derhalve wordt niet verder in gegaan op de waterspitsmuis. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
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Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). De watergang in het gebied staat sterk onder 
invloed van de omliggende landbouwgronden en is ongeschikt voor de grote modderkruiper. 
Onderwaterbegroeiing ontbreekt en er is geen/minimale overhangende vegetatie. De grote 
modderkruiper kan de watergang wel bereiken, maar zal de watergang niet als essentieel 
leefgebied gebruiken. Verder komen geen waterlichamen in het gebied voor. Derhalve wordt niet 
verder in gegaan op de grote modderkruiper.  
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke bermen met een dominantie van grassoorten, zuring en akkerdistel. De bodem is 
voedselrijk en bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. De 
aanwezigheid van beschermde flora is uitgesloten. 

4.11.2 Resultaten nadere onderzoeken – Terheijden - Buitengebied 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (bever en marterachtigen). 
 
Zoogdieren 
Bever 
Er zijn geen sporen aangetroffen van de bever. Het deelgebied bestaat uit korte vegetatie en er 
zijn in de omgeving weinig bomen aanwezig. Het deelgebied is ongeschikt voor de bever. Zie 
Figuur 4.44 voor een indruk van het deelgebied. 
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Figuur 4.44. Indruk van de geschiktheid van het deelgebied voor de bever. 
 

Er is geen leefgebied voor de bever aanwezig binnen het deelgebied. Er is weinig dekking en 
nauwelijks foerageergebied aanwezig voor de bever. De bever wordt ten noorden van het gebied 
wel waargenomen en zal voornamelijk de betreffende watergangen aan de noordkant blijven 
gebruiken. Doordat het gebied wel al bereikt is door de bever, is het van belang om het deelgebied 
ongeschikt te houden voor de bever. De aanwezigheid en toekomstige kolonisatie van de bever 
zijn op basis van de huidige biotopen in dit deelgebied uitgesloten. 
 
Kleine marterachtigen 
Er zijn negen struikrovers en twee cameravallen ingezet in het onderzoeksgebied. Tijdens het 
onderzoek is de wezel waargenomen. Het belangrijkste leefgebied is aanwezig op de percelen 
rondom Schuivenoordseweg 3, 5, 7 en 7a. Het betreft een paardenmanege, wat jaarrond 
hetzelfde landgebruik kent en voldoende schuil- en foerageerplekken biedt aan de wezel. 
Een belangrijke verbindingsroute is aanwezig bij het gemaal in het deelgebied tussen de percelen 
van de eerder genoemde adressen en Schuivenoordseweg 1. Zie Figuur 4.45 voor de locaties en 
Figuur 4.46 voor een aantal foto’s van de waarnemingen. 
 

 
Figuur 4.45. De locaties waar de struikrovers en cameravallen zijn geplaatst, met geschikte leefgebieden zowel 
in als rondom het deelgebied. Alle waarnemingen van de wezel zijn gemaakt met een struikrover. In de 
lichtblauwe cirkel is de essentiële verbindingsroute aanwezig. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 
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Figuur 4.46. Waarnemingen van de wezel. 

 

4.11.3 Toetsing van effecten – Terheijden - Buitengebied 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (marterachtigen). 
 
Zoogdieren 
Kleine marterachtigen 
Het deelgebied vormt een essentieel onderdeel voor de lokale wezelpopulatie. Hoewel het geen 
kwalitatief hoogwaardig gebied is, dient het als verbindingszone, foerageergebied en biedt 
verblijfplaatsen voor de wezel. Dit komt door het verschillende landgebruik van de percelen 
rondom het deelgebied. De werkzaamheden zullen het leefgebied van de wezels versnipperen, 
wat negatieve effecten heeft op het leefgebied van de wezels. Bij de uitvoering is het echter 
mogelijk om effecten te voorkomen (onder voorwaarden). Een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming is niet noodzakelijk wanneer de onderstaande mitigerende maatregelen 
worden ingezet:  
 
Mitigatie/compensatie 
 
Zoogdieren 
Kleine marterachtigen  
De wezel is aangetroffen in dit deelgebied. Omdat het deelgebied na de werkzaamheden dezelfde 
functie krijgt, gaat er netto geen leefgebied verloren. Hierdoor is compensatie niet noodzakelijk. 
Echter, omdat het een beperkte oppervlakte betreft dat functioneert als verbindend element 
tussen geschikte leefgebieden, kunnen negatieve effecten niet worden uitgesloten. Negatieve 
effecten op de wezel zijn zoveel mogelijk te voorkomen  door de volgende maatregelen te treffen: 
 
- De huidige lijnvormige elementen dienen zoveel mogelijk te worden behouden. Het betreft 

met name randen aan de noordelijke en zuidelijke kanten van de dijk. Door een van deze twee 
stroken intact te houden tijdens de werkzaamheden, met een bufferzone van drie tot zes 
meter (Westra, Kuipers, 2018), blijft voldoende ruimte voor de wezel over om dit als 
migratieroute te gebruiken. Werkzaamheden in deze bufferzone kunnen worden uitgevoerd 
als er een nieuwe bufferzone aanwezig is aan de andere (noord of zuidelijke) rand. Zie Figuur 
4.45 voor een voorbeeld van de bufferzones; 

- De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. De dekking (vegetatie) dient een 
hoogte te hebben van minimaal 30 centimeter. Gezien de omvang van het deelgebied en waar 
de werkzaamheden plaats vinden, is het van belang is om de werkzaamheden in het 
deelgebied te verdelen in verschillende fases. De omvang van de werkzaamheden en het 
aantal fases waarin het werk wordt uitgevoerd is leidend; 
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- De locatie waarop de werkzaamheden plaats vinden dient ongeschikt te zijn gemaakt voordat 
de werkzaamheden worden gestart. Er kan drie dagen van tevoren worden gestart met 
maaiwerkzaamheden om het dekkingsniveau zo laag mogelijk te houden. Het maaien kan niet 
plaats vinden in de bufferzone welke tijdens de werkzaamheden dient als migratieroute. 
Hierna kunnen, onder ecologische begeleiding, de werkzaamheden starten; 

- De bovenstaande punten dienen te worden verwerkt in een ecologisch werkprotocol; 
- De uitvoering van de werkzaamheden dienen onder ecologische begeleiding plaats te vinden. 
 
Een voorbeeld van een bufferzone is weergeven in Figuur 4.47.  
Compensatie en mitigatie van leefgebied is niet noodzakelijk, omdat na de werkzaamheden het 
deelgebied dezelfde functie krijgt. Er is geen noodzaak tot het aanvragen van een ontheffing van 
de Wet natuurbescherming. 

 
Figuur 4.47. Een voorbeeld van de bufferzones in het deelgebied (westelijke kant). Eén van de bufferzones 
moet ten tijde van de werkzaamheden intact blijven. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 
 

4.12 Terheijden Bastion 

4.12.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Langs het traject zijn geen bomen aanwezig en de locatie is gelegen langs een woonwijk. Jaarrond 
beschermde nesten in het deelgebied zijn uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
Algemene broedvogels kunnen worden aangetroffen in opgaande vegetatie en rietvegetatie. 
Nesten worden gezien de open ligging niet snel verwacht, maar kunnen niet op voorhand worden 
uitgesloten.  
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Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Omdat er een bewoonde burcht aanwezig is aan de 
andere kant van de Mark, is ervoor gekozen om onderzoek uit te voeren naar de bever. 
 
Marterachtigen 
Door de verstoorde ligging van het deelgebied langs een woonwijk en het ontbreken van 
beschutting en foerageergebied, worden marterachtigen niet verwacht. Marterachtigen zijn 
uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. 
Vleermuizen kunnen foeragerend worden waargenomen en kunnen aanwezig zijn in de nabij 
gelegen woningen. In het deelgebied is een potentieel effect op vleermuizen uit te sluiten.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). Het biotoop langs de oevers is ongeschikt. De gebieden in Terheijden 
zijn in een voortraject (Arcadis, 2018) beoordeeld als één gebied. Nader onderzoek is uitgevoerd 
in het meest potentierijke deel van de verschillende deelgebieden in Terheijden, namelijk 
‘Markschans’. Aangezien de waterspitsmuis hier niet is aangetroffen, kan de soort redelijkerwijs 
worden uitgesloten in voorliggend deelgebied. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
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moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). De ‘Mark’ kan worden gebruikt als migratieroute 
door de soort. Het planvoornemen heeft echter geen effect op de ‘Mark’ waardoor de grote 
modderkruiper kan worden beïnvloedt. De aanwezigheid van de grote modderkruiper is 
uitgesloten, hierdoor wordt niet verder ingegaan op deze soort. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke bermen met een dominantie van grassoorten en rietvegetatie. De bodem is 
voedselrijk en bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten.  

4.12.2 Resultaten nadere onderzoeken – Terheijden-Bastion 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (bever). 
 
Zoogdieren 
Bever 
Er zijn geen sporen aangetroffen van de bever. Het deelgebied is beperkt in omvang en er zijn in 
de omgeving bijna geen bomen aanwezig. Er is geen sprake van een steil talud en het deelgebied 
ligt direct naast de bebouwing, waar sprake is van verstoring door mensen. Het deelgebied is 
ongeschikt voor de bever.  

4.12.3 Toetsing van effecten – Terheijden-Bastion 

Naast de potentiële aanwezigheid van algemene broedvogels in de waterkant en rietzone zijn 
geen effecten aan de orde op voorliggend deelgebied.  
 



WSBD regionale keringen 
Ingrepen in bestaande dijkverbindingen 
projectnummer 459172.100 
18 juni 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 

Blad 88 van 106 

 

4.13 Terheijden – Markkant 

4.13.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Langs het traject zijn bomen aanwezig welke door het voornemen niet worden aangetast. Het 
gebied is daarnaast zeer verstoord, waardoor jaarrond beschermde nesten in het deelgebied zijn 
uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
Algemene broedvogels kunnen worden aangetroffen in opgaande vegetatie en rietvegetatie. 
Nesten worden gezien de open en verstoorde ligging niet snel verwacht, maar kunnen niet op 
voorhand worden uitgesloten.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. De bever kan het deelgebied 
passeren in de ‘Mark’, waardoor in het gebied gezocht dient te worden naar sporen van de 
bever.  
 
Marterachtigen 
Door de verstoorde ligging van het deelgebied langs een woonwijk en het ontbreken van 
beschutting en foerageergebied, worden marterachtigen niet verwacht. Marterachtigen zijn 
uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. 
Vleermuizen kunnen foeragerend worden waargenomen en kunnen aanwezig zijn in de nabij 
gelegen woningen. In het deelgebied is een potentieel effect op vleermuizen uit te sluiten.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). Het biotoop langs de oevers is ongeschikt. De gebieden in Terheijden 
zijn in een voortraject (Arcadis, 2018) beoordeeld als één gebied. Nader onderzoek is uitgevoerd 
in het meest potentierijke deel van de verschillende deelgebieden in Terheijden, namelijk 
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‘Markschans’. Aangezien de waterspitsmuis hier niet is aangetroffen, kan de soort worden 
uitgesloten in voorliggend deelgebied. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). De ‘Mark’ kan worden gebruikt als migratieroute 
door de soort. Het planvoornemen heeft echter geen effect op de ‘Mark’ waardoor de grote 
modderkruiper kan worden beïnvloedt. De aanwezigheid van de grote modderkruiper is 
uitgesloten, hierdoor wordt niet verder ingegaan op deze soort. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke bermen met een dominantie van grassoorten en rietvegetatie. De bodem is 
voedselrijk en bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten.  
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4.13.2 Resultaten nadere onderzoeken – Terheijden - Markkant 

Zoogdieren 
Bever 
Het gebied is gelegen langs een druk bezocht wandelpad en honden uitlaatplaats. In het riet 
wordt veel gevist door recreanten. Aan de oostzijde van het tracé zijn een aantal bomen en 
struiken aanwezig als onderdeel van tuinen en openbare parken. De terreinen zijn veelal afgezet 
met hekken/schuttingen en onbereikbaar voor de bever. De openbare ruimte is beoordeeld op 
sporen door bever, maar deze zijn niet aangetroffen. Toekomstige bezetting kan worden 
uitgesloten door de hoge mate van verstoring in een bewoonde omgeving en de alternatieve 
leefgebieden in de directe omgeving.  

4.13.3 Toetsing van effecten – Terheijden - Markkant 

Naast de potentiële aanwezigheid van algemene broedvogels zijn geen effecten aan de orde op 
voorliggend deelgebied.  
 

4.14 Terheijden – Markschans 

4.14.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Langs het traject zijn bomen aanwezig welke door het voornemen niet worden aangetast. Het 
gebied is daarnaast zeer verstoord, waardoor jaarrond beschermde nesten in het deelgebied zijn 
uitgesloten.  
 
Algemene broedvogels 
Algemene broedvogels kunnen worden aangetroffen in opgaande vegetatie en rietvegetatie. Ook 
watervogels als meerkoet en wilde eend kunnen nesten bouwen langs de oevers. Wel lopen hier 
veel mensen met honden. Nesten worden gezien de open en verstoorde ligging niet snel 
verwacht, maar kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Het gebied kan bereikt worden door 
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de bever, maar is gelegen in een zeer verstoorde omgeving. In de groene delen wordt veel 
gelopen door honden en gespeeld door kinderen. Om deze reden kan essentieel leefgebied van 
de bever worden uitgesloten.  
 
Marterachtigen 
Door de verstoorde ligging van het deelgebied langs een woonwijk en het ontbreken van 
beschutting en foerageergebied, worden marterachtigen niet verwacht. Marterachtigen zijn 
uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
Het gebied bevat geen geschikte elementen als essentieel leefgebied voor vleermuizen. 
Vleermuizen kunnen foeragerend worden waargenomen en kunnen aanwezig zijn in de nabij 
gelegen woningen. In het deelgebied is een potentieel effect op vleermuizen uit te sluiten.  
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). Het biotoop langs de oevers is deels geschikt en bevat met name aan 
de overzijde van het woongebied een aantal potentiële biotopen. Om deze reden en in 
samenhang met de conclusies uit de Quick-Scan van Arcadis, 2018 is over gegaan op nader 
onderzoek. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). Het slotensysteem langs de Markschans is veelal 
een troebele watergang zonder onderwaterbegroeiing. Enkele schaduwrijke situatie kunnen 
ontstaan door overhangende begroeiing, maar het gebied vormt geen onderdeel van essentieel 
leefgebied. Gedurende de werkzaamheden blijft altijd voldoende leefgebied beschikbaar, 
waardoor het voornemen niet leidt tot een potentieel effect. De aanwezigheid van de grote 
modderkruiper is uitgesloten, hierdoor wordt niet verder ingegaan op deze soort. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
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waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke bermen met een dominantie van grassoorten en rietvegetatie. Het gebied wordt 
bovendien veel door mensen belopen. De bodem is voedselrijk en bevat geen typische 
standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten.  

4.14.2 Resultaten nadere onderzoeken – Terheijden - Markschans 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (waterspitsmuis). 
 
Zoogdieren 
Waterspitsmuis 
De resultaten van de eDNA monsters zijn negatief gebleken. De waterspitsmuis is niet aangetroffen 
langs de watergang in het deelgebied tijdens dit onderzoek.  

4.14.3 Toetsing van effecten – Terheijden - Markschans 

Naast de potentiële aanwezigheid van algemene broedvogels zijn geen effecten aan de orde op 
voorliggend deelgebied.  
 

4.15 Terheijden haven 

4.15.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Langs het traject zijn bomen aanwezig, maar door de verstoorde ligging worden vogels met een 
jaarrond beschermd nest niet snel verwacht. Met name roofvogels zijn erg gevoelig voor 
verstoring. Nesten zijn niet aangetroffen, jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten. 
 
Algemene broedvogels 
Algemene broedvogels kunnen worden aangetroffen in opgaande vegetatie en rietvegetatie. Ook 
watervogels als meerkoet en wilde eend kunnen nesten bouwen langs de oevers. Het gebied is 
verstoord, maar er zijn voldoende struiken aanwezig waar vogels een nest kunnen bouwen.  
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Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Het gebied kan bereikt worden door 
de bever, maar is gelegen in een zeer verstoorde omgeving. Het havengebied is daarnaast ook 
continue in beweging op het water, wat een aanvullende verstoring geeft op het voorkomen van 
de bever. In de groene delen wordt veel gelopen door mensen. De bosschages en struikvegetatie 
kan bereikt worden door de bever, waardoor gezocht dient te worden naar sporen van de bever.  
 
Marterachtigen 
Door de verstoorde ligging van het deelgebied langs een woonwijk en in een havengebied, 
worden marterachtigen niet verwacht en kunnen worden uitgesloten. 
 
Vleermuizen 
Het havengebied biedt een beschutte foerageerlocatie voor vleermuizen. In de haven liggen lage 
boten en geen zeilboten. Zeilboten kunnen door de vele touwen een hindernis vormen voor 
vleermuizen, maar dit is in voorliggend gebied niet aan de orde. Daarnaast zijn in het 
havengebied een aantal oudere bomen aanwezig met beschadigingen waardoor verblijfplaatsen 
niet zijn uit te sluiten. Derhalve is over gegaan op nader onderzoek. 
 
Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). Het biotoop langs de oevers is te steil, verstoord en ongeschikt. 
Derhalve wordt niet verder in gegaan op de waterspitsmuis. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
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Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Derhalve wordt enkel in gegaan 
op de grote modderkruiper, omdat deze ook veel in binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). Het havengebied biedt geen geschikt leefgebied 
voor de grote modderkruiper en kan hooguit het gebied passeren of kort bezoeken. Het water 
wordt daarnaast minimaal beïnvloedt vanuit het voornemen, waardoor effecten niet kunnen 
optreden. De aanwezigheid van de grote modderkruiper is uitgesloten, hierdoor wordt niet 
verder ingegaan op deze soort. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van 
voedselrijke bermen, parkachtige begroeiing met een dominantie van grassoorten en grote 
brandnetel. Het gebied wordt bovendien veel door mensen belopen. De bodem is voedselrijk en 
bevat geen typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten.  

4.15.2 Resultaten nadere onderzoeken – Terheijden-haven 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Zoogdieren (bever en vleermuizen) 
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Zoogdieren 
Bever 
De bever kan het gebied bereiken en er zijn meerdere locaties aanwezig waar takken van bomen 
in het water hangen. De oevers zijn echter veelal erg steil en er zijn ook geen locaties gevonden 
waar bevers het land op komen. Het gebied is daarnaast erg druk bezocht en er lopen veel mensen 
en spelen veel kinderen in de bosschages. Dit is geconstateerd door de aanwezigheid van 
gebouwde (boom)hutten en het vele afval. Bij voldoende rust kan de bever het gebied mogelijk 
gaan bezoeken. Ook wanneer gewenning door verstoring optreedt kunnen de bevers (zeker 
wanneer de populatie groeit) het gebied meer gaan bezoeken. Vooralsnog is dit niet het geval. Er 
zijn geen sporen aangetroffen van bevers en bezetting in de nabije toekomst wordt niet verwacht. 
 
Vleermuizen 
In het deelgebied zijn de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse 
vleermuis, watervleermuis en meervleermuis waargenomen in het detectoronderzoek. Figuur 4.48 
toont de resultaten op kaart.  
 

 
Figuur 4.48. De waarnemingen uit het onderzoek naar vleermuizen. Bron ondergrond: QGIS – PDOK. 

Het havengebied wordt druk bezocht door foeragerende vleermuizen. De beschutte locatie langs 
het water en de aantrekkingskracht op insecten maken dit een belangrijk foerageergebied voor 
meerdere soorten. Met name opvallend zijn de waarnemingen van de meervleermuizen in het 
gebied. De meervleermuis is een soort die erg gevoelig is voor lichtuitstraling. Verblijfplaatsen zijn 
in het deelgebied niet gevonden. Vermoedelijk zijn paarverblijfplaatsen van de gewone- en ruige 
dwergvleermuis aanwezig in de omliggende bebouwing.  
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4.15.3 Toetsing van effecten – Terheijden-Haven 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (vleermuizen). 
 
Zoogdieren 
Vleermuizen 
In het deelgebied aan de haven wordt veel gefoerageerd door vleermuizen en worden de bomen 
en struiken tevens gebruikt als lijnvormig element (vliegroute). Verblijfplaatsen zijn niet in de 
bomen, maar mogelijk wel in de omliggende bebouwing aanwezig. Het havengebied vormt door 
de aanwezige vegetatie en bomen een beschutte locatie boven water wat vermoedelijk veel 
insecten aantrekt. Doordat in de haven enkele lage boten zijn gelegen en geen zeilboten is geen 
verstoring door zeiltouwen en kunnen vleermuizen hier optimaal gebruik van maken.  
 
Door de verwijdering van vegetatie aan de randen van de haven ontstaat mogelijk minder 
beschutting op het water. Met name de werkzaamheden aan haven-west en haven-oost hebben 
een mogelijk negatief effect als gevolg. Het oostelijke en westelijke deel van de haven zijn als volgt 
beoordeeld: 
 
Haven-west 
Aan de haven west worden enkel bomen aan de buitenzijde verwijderd, maar blijven bomen aan 
de waterkant behouden, zie Figuur 4.49. 
 

 
Figuur 4.49. Zijaanzicht van te verwijderen bomen in haven-west. 

Het lijnvormige element blijft hierdoor behouden en de beschutting langs het water voor de 
windgevoelige watervleermuis en lichtgevoelige meervleermuis blijft intact. Er is hierdoor geen 
sprake van een negatief effect op het foerageergebied vanaf haven-west.  
 
Haven-oost 
Aan de haven oost is sprake van een vergelijkbare situatie ten opzichte van de haven west. 
Bomen aan de buitenzijde worden verwijderd, maar bomen langs het water blijven behouden. 
Op essentiële functies van de aanwezige vleermuissoorten vinden geen effecten plaats, omdat 
het gebied met de toekomstige inrichting nog steeds als foerageergebied en vliegroute door 
vleermuizen gebruikt kan worden.   
 
Er is in huidige situatie geen noodzaak voor het aanvragen van een ontheffing van de Wnb. Het 
verwijderen van vegetatie waardoor wind- en lichtoverlast kunnen optreden op het 
wateroppervlak, kan met betrekking tot de aanwezige vleermuissoorten snel leiden tot een 
potentieel effect. De watervleermuis en meervleermuis zijn verstoringsgevoelig en zwaar 
beschermd (Europese Habitatrichtlijn, Artikel 3.5 Wnb). Geadviseerd wordt om de beschutting 
van bomen en struiken langs het water niet aan te tasten. 
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4.16 Terheijden Lacunes 

4.16.1 Bureaustudie 

Vogels  
Jaarrond beschermde nesten 
Op de dijk zijn bomen aanwezig welke potentieel geschikt zijn als nestlocatie voor vogels met een 
jaarrond beschermd nest. Het gebied dient in de periode zonder blad aan de bomen nader te 
worden onderzocht op de aanwezigheid van nesten.  
 
Algemene broedvogels 
Het deelgebied bevat een dichte riet- en struikvegetatie. De vele bomen, waaronder knotwilgen 
maken het gebied zeer geschikt voor nestlocaties van algemene broedvogels.  
 
Zoogdieren 
Otter 
De otter wordt in de omgeving van het deelgebied eenmaal ingevoerd in de NDFF (2016-2021). 
Het betreft een dood exemplaar (aangereden). De otter kan de wateren in het deelgebied 
bereiken en kan daardoor voorkomen. De otter leeft in oeverzones met voldoende dekking 
dichtbij water en rust van allerlei soorten wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken 
en moerassen (Zoogdiervereniging, 2021). In voorliggend deelgebied is dit niet aanwezig, 
waardoor de otter kan worden uitgesloten.  
 
Bever 
De bever is beschermd onder de Habitatrichtlijn (Artikel 3.5, Wet natuurbescherming) en komt in 
de omgeving van het deelgebied voor (zie Bijlage I). Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die 
zowel in het water als op het land leven. De bever lijkt weinig eisen te stellen aan de 
waterkwaliteit, maar komt voor in wateren die niet opdrogen en tevens niet tot de bodem 
bevriezen. Daar waar de bever minder schuw is voor de aanwezigheid van mensen is vaak sprake 
van foerageergebied of een passerende bever. Bevers zijn gevoelig voor plotselinge verstoringen 
bijvoorbeeld bij burchtlocaties (BIJ12, 2017c). Optische verstoring door mensen en/of honden 
kan leiden tot het verlaten van de burcht. Essentieel leefgebied (burchten en dammen) worden 
daardoor zelden in drukke/bewoonde omgeving gevonden. Het gebied kan bereikt worden door 
de bever en potentieel leefgebied bevatten van de bever. Derhalve dient nader onderzocht te 
worden of de bever in het deelgebied voor komt.  
 
Marterachtigen 
Het gebied is gelegen tussen een druk bereden weg en het kanaal. De begroeide delen zijn 
daarnaast versnipperd gelegen en moeilijk te bereiken. Daarnaast wordt het gebied zeer veel 
bezocht door vissers, waardoor het erg verstoord is. Marterachtigen kunnen door de moeilijke 
bereikbaarheid, verstoring en kleinschalig geschikt biotoop worden uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
De zone langs het water in combinatie met de dichte begroeiing langs de oever, vormt zeer 
geschikt foerageergebied voor soorten als de meer- en watervleermuis. Daarnaast kan de 
begroeiing als beschut lijnvormig element worden gebruikt op route door vleermuizen. De 
bomen langs het kanaal bevatten veelal ongeschikte beschadigingen (lopen niet naar binnen 
door of zijn niet vrij van tocht). De knotwilgen kunnen wel geschikte verblijfplaatsen bevatten. In 
het voornemen blijven de knotwilgen behouden, waardoor onderzoek enkel noodzakelijk is naar 
vliegroutes. Derhalve is over gegaan op nader onderzoek.  
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Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers 
(Zoogdiervereniging, 2021). In het voorliggende deelgebied komt dit niet voor. De waterspitsmuis 
is uitgesloten. 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie komen twee beschermde amfibieën naar voren, dit zijn de poelkikker en de 
alpenwatersalamander. In het voorliggende deelgebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor 
deze soorten door het ontbreken van geschikt (visvrij) voortplantingswater en landbiotoop met 
voldoende dekking en rust nabij voortplantingswater. Beschermde amfibieënsoorten zijn 
uitgesloten. 
 
Reptielen 
Reptielen komen uit de bureaustudie niet naar voren. Het voorliggende deelgebied biedt 
daarnaast geen geschikt biotoop voor reptielen. Reptielen zijn uitgesloten. 
 
Vissen 
Enkel de grote modderkruiper komt uit de bureaustudie naar voren. Andere beschermde 
vissoorten komen veelal voor in grote kanalen (sterk migrerende soorten) of in laagveen en 
moerasgebieden. Enkele migrerende soorten kunnen de kanalen gebruiken als migratieroute, 
maar hier op zal geen effect plaats vinden vanuit het voornemen. Effecten op andere vissoorten 
zijn uitgesloten, er wordt enkel in gegaan op de grote modderkruiper omdat deze ook veel in 
binnenwateren kan worden aangetroffen.  
 
Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei (RAVON, 2021). Het gebied biedt geen geschikt leefgebied voor de 
grote modderkruiper en kan hooguit het gebied passeren of kort bezoeken. Tussen de 
rietvegetatie kan de soort mogelijk rusten, maar gedurende de werkzaamheden zal altijd 
voldoende alternatief leefgebied aanwezig zijn. Het water wordt minimaal beïnvloedt vanuit het 
voornemen, waardoor effecten niet kunnen optreden. De aanwezigheid van de grote 
modderkruiper is uitgesloten. 
 
Insecten 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde insectensoorten naar voren. Veelal zijn 
beschermde insecten gebonden aan zeldzame habitattypen welke in het voorliggende deelgebied 
niet voorkomen. Rondzwervende soorten als grote vos kunnen sporadisch worden 
waargenomen, maar van essentieel leefgebied is geen sprake. Ook voor beschermde 
libellensoorten (insecten welke veelal gebonden zijn aan een biotoop met water) zijn geen 
geschikte wateren aanwezig. De beschermde libellensoorten als bronlibel en gevlekte 
witsnuitlibel stellen specifieke eisen aan hun leefgebied zoals de afwezigheid van vissen, veel 
onderwatervegetatie, opgaande oevervegetatie (voor het uitsluipen van de larven) en beschutte 
vlieglocaties. Ook overige beschermde soorten worden in het aanwezige biotoop van voorliggend 
deelgebied niet verwacht. Beschermde insectensoorten zijn uitgesloten. 
 
Flora 
Uit de bureaustudie komen geen beschermde plantensoorten naar voren. Veel beschermde 
plantensoorten in Nederland komen voor in zeldzame gebieden of kalkrijke, zanderige bodems. 
Een kenmerk van voedselrijke bodems is de aanwezigheid van een eentonige plantgemeenschap 
waarbij enkele soorten zeer dominant zijn. In voorliggend deelgebied is met name sprake van een 
dichte rietzone en veel dichte struikvormers en bomen. De bodem is voedselrijk en bevat geen 
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typische standplaatsen van ‘bijzondere’ of beschermde soorten. Derhalve zijn beschermde 
plantensoorten uitgesloten.  

4.16.2 Resultaten nadere onderzoeken – Terheijden Lacunes 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de soorten waar nader onderzoek nodig was op basis van 
de bureaustudie en het oriënterende terreinbezoek. Op de volgende soort(groepen) wordt in 
gegaan:  
 
- Vogels (jaarrond beschermde nesten); 
- Zoogdieren (bever en vleermuizen). 
 
Vogels 
In de bomenstructuur langs de Mark zijn geen potentiële jaarrond beschermde nesten gevonden. 
De locatie is gelegen langs een weg en een drukke vaarweg. Daarnaast wordt in de vegetatie langs 
de Mark veel gevist door sportvissers waardoor het deelgebied mogelijk te druk is voor 
verstoringsgevoelige soorten om te broeden. Jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten. 
 
Zoogdieren 
Bever 
Er zijn geen sporen aangetroffen van de bever. Er zijn veel struikgewassen en bomen aanwezig in 
het deelgebied. Er is langs de Mark geen sprake van een steil talud en er is sprake van een hogere 
mate van verstoring door menselijke activiteit, met name door sportvissers. De struiken bestaan 
ook hoofdzakelijk uit dichtbegroeide bramenstruiken, waardoor beweging voor een dier zo groot 
als de bever vrij beperkt is. Het deelgebied is grotendeels ongeschikt voor de bever, maar de 
soort kan het gebied bereiken. De vegetatiestrook langs de Lacunes is echter niet kenmerkend als 
een bosbiotoop, waardoor bezetting door de bever (alsook vanwege de hoge verstoring door 
mensen) in de nabije toekomst niet verwacht wordt. Aan de overzijde van het kanaal zijn de 
Haagse Beemdbossen gelegen, waar het biotoop geschikter is. Ook hier is echter sprake van een 
hoge mate van verstoring door mensen.   
 
Vleermuizen 
Het deelgebied wordt met name in de avond en rond middernacht het meest bezocht door gewone 
dwergvleermuizen en rosse vleermuizen. Langs het water trekken tevens enkele watervleermuizen 
(ca. vijf dieren van 22:00 – 23:00 uur), waardoor het gebied een vliegroute vormt voor de gewone 
dwergvleermuis en watervleermuis. De aantallen zijn relatief laag, maar boven de Mark wordt veel 
gefoerageerd door met name rosse vleermuizen. Uit de gegevens van de Anabat Swift komt veel 
activiteit naar voren van de rosse vleermuis. De rosse vleermuis is niet afhankelijk van de 
groenstructuren langs de Mark als vliegroute, waardoor de conclusie kan worden getrokken dat 
het om foerageergebied gaat. De rosse vleermuis is een soort welke op grote hoogte (gemiddeld 
20-30 meter boven het landschap) foerageert. Ook met het detectoronderzoek is hier veel 
activiteit waargenomen van rosse vleermuizen. Het gebied wordt gebruikt als vliegroute door de 
gewone dwergvleermuis en watervleermuis. Het gebied wordt veel gebruikt als foerageergebied 
voor de rosse vleermuis en sporadisch door de gewone dwergvleermuis en watervleermuis.  

4.16.3 Toetsing van effecten – Terheijden Lacunes 

In deze paragraaf worden de effecten uiteengezet van aangetroffen soorten uit de nader 
onderzoeken. Hieronder wordt in gegaan op de volgende soort(groep)en:  
 
- Zoogdieren (vleermuizen). 
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Zoogdieren 
Vleermuizen 
In het deelgebied zijn vliegroutes aanwezig van de gewone dwergvleermuis en watervleermuis. 
Ook is een hoge activiteit van foeragerende rosse vleermuizen waargenomen boven de Mark. De 
rosse vleermuis jaagt veelal hoger dan de meeste vleermuissoorten (20-30 meter of hoger) en is in 
het gebied foeragerend boven de Mark waargenomen. De watergang wordt niet gewijzigd en het 
effect van de werkzaamheden op het foerageergebied van de rosse vleermuis is te verwaarlozen. 
De aantrekkingskracht op insecten komt ongetwijfeld van het natuurgebied ‘Haagse beemdenbos’ 
aan de westkant van de Mark in combinatie met de Mark. Effecten op de rosse vleermuis zijn 
uitgesloten.  
 
In de omgeving zijn aan de oostkant geen kwalitatief vergelijkbare lijnvormige elementen 
aanwezig, waardoor de vegetatie en bomen langs de Mark van belang zijn als essentiële vliegroute 
voor de watervleermuis en gewone dwergvleermuis. De watervleermuis is gevoelig voor wind, 
waardoor het verwijderen van de vegetatie langs de Mark kan leiden tot een aantasting op de 
kwaliteit van de vliegroute. De watervleermuis volgt met name de oevers en deze blijven intact. 
De vliegroute gaat hierdoor niet verloren, maar kan worden beïnvloed door het verdwijnen van de 
vegetatie.  
 
De aanleg van de groene dijk zal echter geen effect als gevolg hebben, doordat hier geen bomen 
of hoge vegetatie langs het water hoeft te worden verwijderd (zie Figuur 4.50).  
 

 
Figuur 4.50. Zijaanzicht van het voornemen. 

Zolang een strook aan vegetatie en bomen langs het water behouden blijft, kan de functie als 
vliegroute en beschut foerageergebied behouden blijven voor beide soorten vleermuizen. 
Derhalve zijn geen negatieve effecten te verwachten op vleermuizen als gevolg van de 
werkzaamheden. Er is geen noodzaak tot het aanvragen van een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Indien toch gekozen wordt om de vegetatiestructuur te verwijderen dan heeft dit al snel een effect 
op de watervleermuis. De watervleermuis is gevoelig voor wind en kan daardoor hinder 
ondervinden op de bekende vliegroute. Een dergelijke aantasting is een negatief effect op de 
watervleermuis en ontheffingsplichtig. De compensatie van een dergelijke aantasting is het ruim 
op tij aanbieden van een alternatieve beschutte vliegroute langs het water (mogelijk aan de 
overzijde van het kanaal). Aangezien de watervleermuis zwaar beschermd is, dient bij de 
ontheffingsaanvraag te worden aangetoond dat er geen alternatief bestaat voor de uitvoering. 
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4.16.4 Gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Brabant 
In het deelgebied Breda – Lacunes komt NNB gebied voor. Het betreft de begroeide 
bomenstructuur in de vorm van vochtig bos met productie (N16.04), zie Figuur 4.51.  

 
Figuur 4.51. Ligging van het NNB in deelgebied Lacunes.  

In het planvoornemen zal geen fysieke aantasting plaats vinden aan het NNB gebied, zie ook 
Figuur 4.50. Enkel wordt langs de rand gewerkt waarbij de oude damwand wordt vernieuwd en 
tevens een groene dijk wordt gerealiseerd in het langere traject. Doordat de werkzaamheden van 
tijdelijke aard zijn en geen ruimtebeslag of fysieke aantasting aan de orde is op het NNB gebied, 
zijn significante negatieve effecten uitgesloten.  
 
 
 
  



WSBD regionale keringen 
Ingrepen in bestaande dijkverbindingen 
projectnummer 459172.100 
18 juni 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 

Blad 102 van 106 

 

5 Conclusies  

In het voornemen wordt een groot aantal dijktrajecten verbeterd. Met name binnen- en 
buitenwaartse versterking is noodzakelijk. In het voorliggende nader onderzoek is onderzocht of 
dit voornemen negatieve effecten heeft op beschermde soorten. Na uitvoering van een QuickScan 
door Arcadis (2018), een bureaustudie en een beoordeling door Antea Group in het voorjaar van 
2020 is nader onderzoek uitgevoerd.  
 

Conclusies: aanwezige beschermde soorten 
Uit de bureaustudie in combinatie met het veldonderzoek is gebleken dat (leefgebied van) de 
volgende in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten aanwezig zijn in het 
onderzoeksgebied: 

- Algemene broedvogels; 
- Jaarrond beschermde nesten (mogelijk); 
- Zoogdieren (bunzing, wezel en vleermuizen). 

 
In een aantal deelgebieden zijn wel beschermde diersoorten aangetroffen, maar kunnen de 

werkzaamheden worden uitgevoerd zonder negatieve effecten. In andere gebieden zijn geen 

beschermde soorten aangetroffen of op basis van de bureaustudie uitgesloten.  

In Tabel 5.1 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten 
heeft op de uitvoering van de werkzaamheden. Aangegeven is of er sprake is van een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming en zo ja, onder welke voorwaarden het voornemen uitvoerbaar is 
of met welke maatregelen er geen sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming.  
In deelgebieden waar onder bepaalde voorwaarden moet worden gewerkt (alleen ecologisch 
werkprotocol) en deelgebieden waar mitigerende maatregelen moeten worden genomen (incl. 
ecologisch werkprotocol) is sprake van een tijdelijk effect. Waar compenserende maatregelen 
moeten worden genomen (incl. ecologisch werkprotocol) is sprake van permanente effecten. Een 
ecologisch werkprotocol dient te worden opgesteld voor elk deelgebied. 
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Tabel 5.1. Overzicht conclusies en vervolgstappen soortbescherming. 

Gemeente Deelgebied Effecten en 
noodzaak 
ontheffing? 

Vervolgstappen Nader 
onderzoek? 

Steenbergen Doornedijkje 
Steenbergen 

Ja, ontheffing 
voor 
marterachtigen 

Houd rekening met 
broedvogels.  
 
Mitigatie / compensatie 6 
maanden voor start van 
werkzaamheden.  
 
Aanvraag ontheffing Wnb 

Nee 

Etten-Leur Etten-Leur Zeedijk-
Oost 

Ja, ontheffing 
voor 
marterachtigen 
en voor het 
aantasten van 
een essentiële 
vliegroute van 
vleermuizen. 

Houd rekening met 
broedvogels. 
 
Mitigatie / compensatie 
marters 6 maanden voor 
start van werkzaamheden. 
 
Realiseren van 
alternatieve vliegroute 
voor vleermuizen.  
 
Aanvraag ontheffing Wnb 

Nee 

Etten-Leur Zeedijk-
West 

Ja, aanwezige 
vliegroute van 
vleermuizen. 
 
Ontheffing 
noodzakelijk 
indien bomen 
gekapt worden. 

Houd rekening met 
broedvogels. 
 
Behouden bomen en 
vegetatie. Indien dit niet 
kan dient een ontheffing 
Wnb en mitigatie/ 
compensatie te worden 
gerealiseerd/ 
aangevraagd. 

Nee. 

Moerdijk Moerdijk Steile 
Dijk 

Nee Houd rekening met 
broedvogels. 

Nee 

Moerdijk Markdijk Nee, mits 
mitigerende 
maatregelen voor 
de kleine 
marterachtigen 
worden 
getroffen. 

Houd rekening met 
broedvogels.  
 
Mitigatie 6 maanden voor 
start van werkzaamheden. 

Nee 

Moerdijk 
Hazeldonk 

Ja, een ontheffing 
voor het 
aantasten van 
een essentiële 
vliegroute van 
vleermuizen is 
noodzakelijk.  

Houd rekening met 
broedvogels. 
 
Mitigatie / compensatie 
van de bomenstructuur 
voor vleermuizen. 
 
Aanvraag ontheffing Wnb 

Nee 
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Moerdijk 
Buitengebied 

Ja, een ontheffing 
voor het 
aantasten van 
essentieel 
leefgebied van de 
hermelijn/wezel 
noodzakelijk. 

Houd rekening met 
broedvogels. 
 
Mitigatie 6 maanden voor 
start van werkzaamheden.  
 
Aanvraag ontheffing Wnb 
 
Nemen anti-graverij 
maatregelen tegen de 
bever 

Nee 

Breda Breda RWZI Nee, mits 
mitigerende 
maatregelen 
worden 
getroffen. 

Houd rekening met 
broedvogels. 
 
Uitvoeren mitigerende 
maatregelen (aanpassen 
maaibeleid) 

nee  

Breda Haagse 
Beemden 

Nee Houd rekening met 
broedvogels. 

Nee  

Drimmelen Terheijden 
Molenstraat 

Ja, ontheffing 
voor kleine 
marterachtigen 

Houd rekening met 
broedvogels. 
 
Mitigatie 6 maanden voor 
start van werkzaamheden.  
 
Aanvraag ontheffing Wnb 

Nee 

Terheijden 
Buitengebied 

Nee, mits 
mitigerende 
maatregelen 
worden getroffen 

Houd rekening met 
broedvogels. 
 
Mitigatie 6 maanden voor 
start van werkzaamheden.  

Nee 

Terheijden Bastion Nee Houd rekening met 
broedvogels. 

Nee 

Terheijden 
Markkant 

Nee Houd rekening met 
broedvogels. 

Nee 

Terheijden 
Markschans 

Nee Houd rekening met 
broedvogels. 

Nee 

Terheijden Haven Nee 
 
Een ontheffing is 
mogelijk 
noodzakelijk 
wanneer wordt 
besloten om 
meer vegetatie 
en bomen te 
verwijderen. 

Houd rekening met 
broedvogels. 

Nee 

Terheijden 
Lacunes 

Nee, zolang 
groene structuur 
en knotwilgen 
behouden blijven. 
Zie voor uitleg 
paragraaf 4.16.3  

Houd rekening met 
broedvogels. 

Nee 
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Conclusies: beschermde gebieden (NNB) 

In het deelgebied Etten-Leur – Zeedijk-oost, Moerdijk – Hazeldonk en Breda - Lacunes is NNB-
gebied aanwezig. Er is enkel bij Moerdijk – Hazeldonk sprake van kleinschalig ruimtebeslag en op 
alle drie de gebieden is sprake van mogelijke verstoring. Significante effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNB zijn kunnen worden uitgesloten indien aan de voorwaarden 
uit dit document wordt voldaan. Nadere uitwerking en/of afstemming met de beherende partijen  
is hiervoor noodzakelijk, zie ook Tabel 5.2.  
 
Tabel 5.2. Overzicht conclusies en vervolgstappen gebiedsbescherming. 

NNB 
Etten-Leur – Zeedijk-

oost 
Moerdijk - 
Hazeldonk 

Breda - 
Lacunes 

Aanwezig binnen de 
invloedssfeer? 

Ja 
Ja Ja 

Effecten? Ja Ja Nee 

Vereiste vervolgstappen aan de 
orde? 

Herstellen en 
kwalitatief 
verbeteren van de 
bloemdijk. 

Herstellen en 
kwalitatief 
verbeteren van 
het vochtig bos 
met productie. 

Ontzien van 
het vochtig bos 
met productie. 

Is het plan uitvoerbaar in het 
kader van de 
gebiedsbescherming? 

Ja 
 
Ja 

 
Ja 

 

5.1.1 Nadere onderzoeksinspanningen  

Er zijn geen verdere onderzoeksinspanningen noodzakelijk. 
 
  



WSBD regionale keringen 
Ingrepen in bestaande dijkverbindingen 
projectnummer 459172.100 
18 juni 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 

Blad 106 van 106 

 

Bronnen 

Antea Group (2021). Memo factsheet Moerdijk – Buitengebied. Juni 2021. 
 
Arcadis (2018). Quick-Scan Flora- en Fauna. 
 
Arcadis (2019). Nota voorkeursalternatief gemeente Moerdijk, Versterking regionale keringen, 
Waterschap Brabantse Delta.  
 
Bouwens, S. (2017). Handreiking Kleine Marters in Relatie tot Soortbescherming. 
 
BIJ12 (2017a). Kennisdocument Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus. Versie 1.0, 
2017. 
 
BIJ12 (2017b). Kennisdocument Buizerd Buteo buteo. Versie 1.0, 2017. 
 
BIJ12 (2017c). Kennisdocument Bever Castor fiber. Versie 1.0, 2017. 
 
Carnivora (1988). Kunstbouwproject levert geen teLeurstellingen op. Carnivora, 1988. 6:2-14.  
 
Dietz, C., Helversen, von, O., Nill, D., 2011. Vleermuizen. Alle soorten van Europa en Noordwest-
Afrika. Tirion natuur i.s.m. de Zoogdiervereniging, Nijmegen 
 
NCBR, (1986). Een kunstbouw voor de kleintjes. Carnivora 3:(4) 
 
Smaal, M., Van Maanen, W. (2017). Monitoring weasels (Mustela nivalis) with nest boxes. Lutra 
60 (1): 19-26. 
 
Westra, S.A., Kuiters, R.S.M. (2018). Beheerwijzer Landschappelijke Maatregelen voor kleine 
marterachtigen. Zoogdiervereniging, Nijmegen. 
 
Zoogdierenwerkgroep (2012). Nestkasten voor marters en kleine marterachtigen.  
 
Bouwens, S. (2017). Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming. 
Zoogdiervereniging, 2017. 
 
Overig: 
RAVON 
NDFF 
Zoogdiervereniging 
Qgis 
PDOK 
Kaartbank.brabant.nl/ 

BIJ12 

 



WSBD regionale keringen 
Ingrepen in bestaande dijkverbindingen 
projectnummer 459172.100 
18 juni 2021 revisie 04 
Waterschap Brabantse Delta 

 
 
 

Blad 1 van 1 

 

 

Bijlage I Waarnemingen van bever 

 
 
  



 
 
 

 

Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 
T. +31 6 22808564 
E. Erwin.korporaal@anteagroup.nl 
 

www.anteagroup.nl 
 
 
 

 

Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 

jaar. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Notitie 
 
 
Contactpersoon Thomas Hofman en Luc Verhees 
Datum 6 juli 2021 
Kenmerk N001-1274354THF-V04-ssc-NL 
 
 
 
Stikstofdepositieonderzoek Regionale Keringen 
Brabantse delta zonder ‘afkapgrenswaarde’ voor 
verkeer 
 

1 Inleiding 

Waterschap Brabantse Delta heeft ingenieursbureau TAUW gevraagd het 
stikstofdepositieonderzoek uit te voeren voor het project Regionale Keringen. In de periode 2022-
2023 worden werkzaamheden uitgevoerd zodat 18 regionale keringen in 2023 voldoen aan de 
waterveiligheidseisen.. 
 
Uit voorgaand onderzoek1 is gebleken dat de werkzaamheden aan de regionale keringen 
resulteren in een toename van de stikstofdepositie van maximaal 0,06 mol/ha/jaar op 
stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden waarvan de kritische depositiewaarden 
reeds worden overschreden. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van vigerende versie van het 
wettelijk voorgeschreven rekeninstrument AERIUS Calculator; versie 2020.  
 
AERIUS bevat ‘onder de motorkap’ twee rekenmodellen: 1) SRM2 voor wegverkeer2 en 2) OPS 
voor alle andere bronnen3. Standaard berekent SRM2, en daarmee ook AERIUS, de 
depositiebijdrage tot 5 kilometer van ingevoerde rijlijnen met wegverkeer. Deze ‘afkapgrens’ van 5 
kilometer staat momenteel ter discussie ten gevolge van de ‘ViA-15’ uitspraak4. Aanvullend aan 
de ‘standaard’ berekening met de vigerende versie van AERIUS heeft TAUW een berekening 
uitgevoerd waarbij de depositiebijdrage op afstanden groter dan 5 kilometer is berekend met 
OPSRoad (en tot 5 kilometer met SRM2). Dit is gelijk aan de werkwijze die RIVM gebruikt voor 
berekeningen ten behoeve van de GCN en GDN (grootschalige concentratie- en depositiekaarten 
Nederland) en is daarmee de best beschikbare methode voor het rekenen buiten de 5 kilometer 
grens van het SRM2 rekenmodel.  
 

 
1 Stikstofdepositieonderzoek Regionale Keringen - 15 april 2021, kenmerk R001-1274354LSM-V02-srb-NL 
2 Standaardrekenmethode 2, zie www.rivm.nl/publicaties/technische-beschrijving-van-standaardrekenmethode-2-srm-2-voor 
3 Operationele Prioritaire Stoffen model, zie https://www.rivm.nl/operationele-prioritaire-stoffen-model 
4 ECLI:NL:RVS:2021:105 
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2 Duiding verschil SRM2 en OPS 

De primaire reden voor de implementatie van twee rekenmodellen in AERIUS is omdat emissies 
van wegverkeer een ander verspreidingspatroon hebben dan stationaire bronnen. Wegverkeer is 
steeds in beweging waardoor turbulentie ontstaat die de verspreiding van uitlaatgassen dicht bij 
de weg fors beïnvloed. Ook is het met SRM2 mogelijk om rekening te houden met de specifieke 
eigenschappen van tunnels, geluidsschermen en een verhoogde of verdiepte ligging van de weg 
ten opzichte van het maaiveld. Deze factoren samen maken dat een verspreidingsberekening van 
emissies van wegverkeer met OPS tot onnauwkeurige resultaten zal leiden in de directe omgeving 
van de weg. 
 
De inzet van SRM2 is noodzakelijk te noemen vanwege nauwkeurigheid op korte afstand, maar 
kent wel een beperking: SRM2 rekent niet verder dan tot op 5 kilometer afstand van de weg. Het 
hanteren van een maximale rekenafstand van 5 kilometer in SRM2 is een beleidskeuze geweest 
bij het berekenen van een projectbijdrage. De overweging hierbij is dat de bijdrage op enkele 
kilometers van de weg niet meer betekenisvol te herleiden is naar een individueel project. Ook zijn 
er door het RIVM aangedragen technische redenen om af te kappen op een afstand van 5 
kilometer vanwege de verminderde betrouwbaarheid van SRM2 naarmate de afstand groter 
wordt: het model is ontworpen voor gebruik op kleine afstanden van de weg, niet voor het 
berekenen van een landsdekkend beeld. 
 
Het feit dat de deposities na 5 kilometer niet meer worden berekend, betekent uiteraard niet dat 
deze ook niet bestaan. Voor het bepalen van de GCN en GDN (grootschalige concentratie- en 
depositiekaarten Nederland), en ook bijvoorbeeld voor het doorrekenen van de effecten van de 
landelijke snelheidsverlaging van 130 kilometer/uur naar 100 kilometer/uur, is het noodzakelijk dat 
ook de bijdrages van wegverkeer/wegen op afstanden groter dan 5 kilometer worden 
meegenomen. Dit gebeurt met OPS5, waarbij enkele voor wegverkeer specifieke instellingen 
worden gebruikt; deze rekenmethode wordt dan aangeduid met OPS Road.  
 
In feite zijn dus beide modellen nodig om een volledig beeld te geven van de stikstofdepositie ten 
gevolge van wegverkeer. SRM2 voor een berekening tot 5 kilometer afstand van de bron en OPS 
voor de resultaten na 5 kilometer van de bron. Nu is enkel SRM2 geïmplementeerd in AERIUS 
Calculator, waardoor resultaten na 5 kilometer niet berekend worden. Daardoor zijn niet alle 
effecten ten gevolge van het project berekend. Daarom vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in haar tussenuitspraak van 20 januari 2021 aan de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat om te verduidelijken of haar berekeningen met SRM2 wel volledig 
zijn. De Minister heeft zes maanden de tijd om haar onderbouwing vorm te geven. De uitkomst 
van dit proces is op moment van schrijven van deze notitie onduidelijk. Moeten effecten van 
wegverkeer op afstanden groter dan 5 kilometer van de weg wel of niet worden beschouwd? Dit 
wordt pas definitief duidelijk als de Afdeling een definitieve uitspraak zal doen.  
  

 
5 Ook voor landsdekkende berekeningen wordt overigens binnen 5 kilometer van wegen met SRM2 gerekend. 
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3 Opzet onderzoek 

Voor het stikstofdepositieonderzoek met depositieresultaten van wegverkeersemissiebronnen 
buiten de 5 kilometer grens van het SRM2 verspreidingsmodel zijn dezelfde emissiebronnen 
gebruikt als in het voorgaande stikstofdepositieonderzoek. Er is uitgegaan van het worst-case 
scenario waarbij alle werkzaamheden in het jaar 2022 worden uitgevoerd. Middels tooling 
ontwikkeld binnen TAUW is de stikstofdepositie van de wegverkeersemissiebronnen buiten 5 
kilometer doorgerekend met OPS Road middels AERIUS-connect. Deze resultaten zijn vervolgens 
gekoppeld aan de eerder berekende resultaten. De resultaten van OPS Road verkeersbronnen 
buiten de 5 kilometer grens en een standaard AERIUS berekening zijn complementair aan elkaar 
en kunnen dus bij elkaar worden opgeteld voor een stikstofdepositie resultaat zonder afkapping. 
De overige niet-wegverkeer bronnen worden zowel met de reguliere AERIUS versie als met de 
hier toegepaste methode doorgerekend met OPS. De resultaten van voorgaand onderzoek zijn 
vervolgens vergeleken met de resultaten van voorliggend onderzoek.  
 
Opgemerkt moet worden dat het aandeel van de NOx-emissies van wegverkeer in het AERIUS 
model voor de Regionale keringen Brabantse delta klein is. Op voorhand kon dus al worden 
verwacht dat de berekende stikstofdepositiebijdrage niet of nauwelijks zou toenemen wanneer 
zonder de 5 kilometer ‘afkapgrens’ voor wegverkeer zou worden gerekend.  
 
Voor het worst-case scenario (alle werkzaamheden in 20220) geldt: 
• Mobiele werktuigen: 

- 5.248,0 kg NOx 
- 11,4 kg NH3 

• Wegverkeer: 
- 361,0 kg NOx 
- 9,3 kg NH3 

• Scheepvaart:  
- 173,4 kg NOx 
- 0,0 kg NH3 

De hoeveelheid NOx-emissies door verkeer bedraagt dus 6.2 % van de totale hoeveelheid NOx-
emissies.  
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4 Resultaten en conclusie  

4.1 Resultaten  
De resultaten van de depositieberekening zijn in tabelvorm weergegeven in figuur 4.1. Hierin valt 
af te lezen dat er slechts een geringe toename van maximaal 0,01 mol/ha/jaar in stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitats is berekend bij een berekening zonder 5 kilometer afkap voor 
wegverkeer. Deze toename van 0,01 mol/ha/jaar wordt berekend voor vier Natura 2000-gebieden. 
Deze zeer geringe depositietoename leidt in principe niet tot andere conclusies ten opzichte van 
het eerder uitgevoerde stikstofdepositieonderzoek6. 
 
Voor de volledigheid zijn de conclusies uit het stikstofdepositieonderzoek hieronder samengevat 
en aangepast aan de uitkomsten wanneer zonder ‘afkapgrenswaarde’ voor wegverkeer wordt 
gerekend.  
 
4.2 Conclusie 
Er is middels dit onderzoek een beeld verkregen van de toename in stikstofdepositie als gevolg 
van de realisatie van het project Regionale Keringen Brabantse delta. Uit de AERIUS-berekening 
van het maatgevende jaar 2022 blijkt dat dit project meer dan 0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de 
stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden en hiermee is er 
sprake van een in potentie significant effect waarvoor een Wnb-vergunning moet worden 
aangevraagd. 
 
De Unie van Waterschappen heeft in een factsheet stikstof aangegeven dat ‘voor stikstof geen 
vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is wanneer de stikstofdepositie kleiner dan of 
gelijk is aan 0,05 mol/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar op een overbelast stikstofgevoelig 
habitat’. Ook BIJ12 hanteert deze lijn voor alle vormen van tijdelijke emissies in de aanlegfase. 
Negatieve gevolgen vanwege stikstofdepositie tijdens de aanlegfase van het project worden dan 
beoordeeld als niet significant en het project is niet Wnb-vergunningsplichtig voor wat betreft het 
aspect stikstofdepositie. 
 
Uit de doorrekening van het gehele project in rekenjaar 2022 volgt dat het project zorgt voor een 
maximale bijdrage van in totaal 0,07 mol/ha. Met deze berekening is daarmee aangetoond dat er 
sprake is van een geringe toename van minder dan 0,10 mol/ha. Overigens is per 1 juli 2021 de 
nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Als gevolg daarvan 
worden bouw- en sloopwerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanleggen, veranderen en 
verwijderen van een werk vrijgesteld van natuurvergunningsplicht7. Ook dijkverbeteringen vallen 
hieronder.   
 

 
6 Stikstofdepositie-onderzoek Regionale Keringen, 15 april 2021, kenmerk R001-1274354LSM-V02-srb-NL 
7 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-288.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-
287.html 
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project regionale keringen Brabantse delta

maximale
 toename 

op (naderend) 
overbelaste 
hexagonen*

maximale
 toename 

op (naderend) 
overbelaste 
hexagonen*

Natura 2000-gebied mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol/ha/jaar mol/ha/jaar
Biesbosch 0,06 0,07
Ulvenhoutse Bos 0,05 0,06
Langstraat 0,03 0,04
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,02 0,02
Brabantse Wal 0,02 0,02
Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,02 0,02
Regte Heide & Riels Laag 0,02 0,02
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,02 0,01 0,02 0,01
Krammer-Volkerak 0,02 0,02
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,01 0,02
Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01 0,01
Kempenland-West 0,01 0,01
Rijntakken 0,01 0,01
Zouweboezem 0,01 0,01
Uiterwaarden Lek 0,01 0,01
Kolland & Overlangbroek 0,01 0,01
Oostelijke Vechtplassen 0,01 0,01
Veluwe 0,01 0,01
Oosterschelde 0,01 0,01
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,01 0,01
Naardermeer 0,01 0,01
Grevelingen 0,01 0,01
Strabrechtse Heide & Beuven 0,01 0,01
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01 0,01
Sint Jansberg 0,01 0,01
Binnenveld 0,01 0,01
Westerschelde & Saeftinghe 0,01 0,01

*) Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar  = toename tov regulier  

géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de

hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)

stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

resultaten 
reguliere AERIUS versie 2020

resultaten
AERIUS zonder afkap 

wegverkeer

Worst-case berekening: alle werkzaamheden in 2022

 
Figuur 4.1 Resultaten stikstofdepositie-berekening 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
De aanleiding van het vooronderzoek zijn de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden 
aan dijken in verschillende gemeenten in Oost-Brabant.  
 
Het is niet bekend of er rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van 
conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog in deze gebieden. Indien er CE 
aanwezig zijn in de bodem van de te onderzoeken gebieden, dan bestaat de mogelijkheid op 
een ongecontroleerde detonatie van een of meerdere CE. Op basis van de Arbowetgeving en 
de Openbare Orde en Veiligheid dienen alle risico’s voor de uitvoering van de geplande 
werkzaamheden in kaart gebracht te worden zodat de risico’s op ongecontroleerde detonatie 
zoveel mogelijk worden ingeperkt. Aan de hand van dit vooronderzoek CE is bepaald of én waar 
er sprake is van een risico op het aantreffen van CE.  
 
In opdracht van Antea Group Nederland heeft Bombs Away B.V. te Utrecht een vooronderzoek 
uitgevoerd voor het project Regionale Keringen in de huidige gemeenten Drimmelen, Breda, 
Etten-Leur en Moerdijk naar de aanwezigheid van CE uit de Tweede Wereldoorlog (zie 
afbeelding 1 op pagina 7 voor het onderzoeksgebied). 
 

1.2 Doel vooronderzoek 
Het doel van dit vooronderzoek CE is het vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen 
indicaties zijn waaruit blijkt dat (delen van) het onderzoeksgebied tijdens de Tweede 
Wereldoorlog betrokken is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) CE 
op/in de bodem zijn achtergebleven. Indien er indicaties zijn dat (delen van) het 
onderzoeksgebied betrokken (zijn) is geweest bij oorlogshandelingen dan wordt het (de) 
verdachte gebied(en) horizontaal afgebakend en worden de volgende zaken vastgesteld: 
 

• De soort(en) van de aan te treffen CE; 

• De hoeveelheid van de aan te treffen CE; 

• De verschijningsvorm van de aan te treffen CE; 

• De horizontale afbakening van verdacht(e) gebied(en); 

• De minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE. 

1.2.1 Uitgangspunt  
Het vooronderzoek is conform het WSCS-OCE 2012 uitgevoerd. In deze richtlijnen voor 
het uitvoeren van het vooronderzoek staan de verplichte bronnen die geraadpleegd 
dienen te worden alsmede de aanvullende bronnen. Bombs Away heeft naast de 
verplichte bronnen ook aanvullende bronnen geraadpleegd. Op basis van uitgevoerde 
vooronderzoeken in het verleden is gebleken dat vaak relevante informatie aanwezig was 
in de aanvullende bronnen. Deze informatie had in een aantal gevallen invloed op de 
omvang van het verdachte gebied.  
 

Bron Raadplegen WSCS-OCE Door Bombs Away 
geraadpleegd Verplicht Aanvullend 

Literatuur ✔  ✔ 

Gemeentelijk & Provinciaal archief ✔  ✔ 

Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH)  ✔ ✔ 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD) 

 ✔ ✔ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Kadaster ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance 
Archives  

 ✔ ✔ 

The National Archives UK  ✔ ✔ 

Bundesarchiv-Militärarchiv  ✔ ✔ 
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Bron Raadplegen WSCS-OCE Door Bombs Away 
geraadpleegd Verplicht Aanvullend 

The National Archives and Records Administration 
USA 

 ✔ ✔ 

Getuigen  ✔ Niet beschikbaar 

 
Tevens zijn de volgende bronnen door Bombs Away geraadpleegd die niet vermeld zijn 
in het WSCS-OCE 2012, maar die wel relevante informatie kunnen bevatten over het 
onderzoeksgebied: 
 

• Semi-statisch Archief (SSA) Defensie te Rijswijk; 

• Nationaal Archief (NA) te Den Haag; 

• Websites. 

1.2.2 Werkwijze vooronderzoek 
Het vooronderzoek is conform de huidige richtlijnen (WSCS-OCE 2012) uitgevoerd en 
bestaat uit twee delen, namelijk de inventarisatie en de beoordeling & evaluatie. In het 
eerste deel van het vooronderzoek, de inventarisatie, is alle relevante informatie 
verzameld uit de geraadpleegde bronnen. Op basis van de verzamelde informatie is 
vastgesteld of er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waarbij (mogelijk) CE zijn 
achtergebleven binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. 
 
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden waaruit blijkt dat (delen van) het 
onderzoeksgebied getroffen is (zijn) door oorlogshandelingen. In het tweede deel van het 
vooronderzoek, de beoordeling & evaluatie1, is de verzamelde informatie beoordeeld en 
geëvalueerd. Op basis van de beoordeling en de evaluatie zijn de volgende zaken 
vastgesteld: 
 

• De soort(en) van de aan te treffen CE; 

• De hoeveelheid van de aan te treffen CE; 

• De verschijningsvorm van de aan te treffen CE. 

• De horizontale begrenzing van verdacht(e) gebied(en); 

• De minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE; 
 
De resultaten van de inventarisatie en de beoordelingen en evaluatie zijn in dit rapport 
opgenomen met een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. 
 

1.3 Projectteam 
In het kader van dit vooronderzoek heeft Bombs Away het projectteam samengesteld dat de 
werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het projectteam bestond uit de volgende medewerkers: 
 

• Dhr. B. van Wiggen MA Projectleider/historicus 

• Mevr. K. Eeftink MA Historicus 

• Mevr. M. E. M. Diederiks MA GIS-specialist/luchtfoto-analist 

 

1.4 Scope onderzoeksgebied Regionale Keringen 
Dit vooronderzoek richt zich op het oostelijke gebied van Regionale Keringen in de provincie 
Noord-Brabant. In afbeelding 1 hieronder is op een kaart met blauwe lijnen het 
onderzoeksgebied weergegeven geheten ‘Regionale Keringen’. 
 

 
1 In bijlage 1 zijn de richtlijnen van de WSCS-OCE 2012 voor de beoordeling en evaluatie weergegeven. 
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Afbeelding 1: Onderzoeksgebied van het project Regionale Keringen. 
 
 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de geraadpleegde bronnen. In het derde hoofdstuk 
komen de resultaten van het bronnenonderzoek aan bod. Vervolgens worden de resultaten 
beoordeeld en geëvalueerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusie en advies 
beschreven. In de bijlagen van dit rapport zijn diverse stukken opgenomen, waaronder de 
geraadpleegde luchtfoto’s. 
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2 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

2.1 Verantwoording bronnenmateriaal 
Om een zo goed en een zo compleet mogelijk vooronderzoek uit te voeren zijn er diverse 
bronnen geraadpleegd. Als in een bron een indicatie staat waaruit blijkt dat het 
onderzoeksgebied getroffen was door een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie in een 
mogelijke tweede en/of meerdere bronnen te worden bevestigd. Wanneer dit niet het geval is 
dan moet op basis van deze enkele bron een afweging worden gemaakt welke consequentie(s) 
dit heeft voor het onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk komen de geraadpleegde bronnen in het 
kader van het vooronderzoek aan bod. Per bron is aangegeven welke literatuur en/of 
archiefstukken/documenten zijn geraadpleegd, zodat voor de lezer de herleidbaarheid van 
indicaties (en contra-indicaties) van oorlogshandelingen duidelijk is. Sommige bronnen zijn 
integraal geraadpleegd voor alle onderzoeklocaties in West-Brabant, anderen zijn specifiek 
geraadpleegd voor een enkel deelgebied.  
 

2.2 Reeds uitgevoerde onderzoeken 
Bij de opdrachtgever is geïnformeerd of er in het verleden (voor)onderzoeken zijn uitgevoerd 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan. Ten tijde 
van het huidige vooronderzoek zijn er drie reeds uitgevoerde vooronderzoeken bekend: 
 

• Definitief rapport Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Mark Gemeenten 
Breda, Drimmelen, Moerdijk, Etten-Leur en Halderberge opgesteld door Bombs Away 
B.V. met kenmerk 14P060 d.d. 1 maart 2014;  

• Definitief rapport Vooronderzoek Conventionele Explosieven Dijkversterking West-
Brabantse Delta opgesteld door Bombs Away B.V. met kenmerk 16P119 d.d. 7 oktober 
2016; 

• Conceptrapport Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele 
explosieven NB 17b Zevenbergen opgesteld door Bombs Away B.V. met kenmerk 
16P063 d.d. 23 juni 2016. 

• Definitief rapport Vooronderzoek Verbetering regionale keringen Brabantse Delta Oost 
opgesteld door Bombs Away B.V. met kenmerk 16P131 d.d. 23 december 2016; 

• Conceptrapport Vooronderzoek Krijtenburgsche Polder Gemeenten Halderberge en 
Etten-Leur opgesteld door Bombs Away B.V. met kenmerk 17P014 d.d. 1 maart 2017. 

 
In het geval van de hierboven genoemde rapporten die zijn geraadpleegd uit eigen archief zijn 
relevante meldingen overgenomen in het huidige rapport. Ook de conclusies van deze eerdere 
rapporten zijn bestudeerd voor dit rapport. 
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Afbeelding 2: reeds uitgevoerde vooronderzoeken in de omgeving van het onderzoeksgebied. 
 

2.3 Literatuur 
In het kader van dit vooronderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Naast de standaard 
boekwerken over de gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog op het land en in de 
lucht, zijn ook de regionale en streekgebonden publicaties bestudeerd. In onderstaande 
overzicht zijn de geraadpleegde publicaties weergegeven. 
 

• Alphen, J. van, Breda bevrijd oktober 1944. Oorlog en bevrijding in woord in beeld (z.p. 
1994); 

• Alphen, J. van, 3 november 1944 de slag om het Markkanaal. Oorlog en bevrijding in 
woord en beeld (Breda 1984); 

• Amersfoort, H. & Kamphuis P. (red.), Mei 1940. Strijd op Nederlands grondgebied 
(Amsterdam 2012); 

• Bakker, J.J., Gemeentebestuur in oorlogstijd: de stedelijke overheid van Breda onder 
Duitse bezetting VIII (Oisterwijk 2011); 

• Broos, P.J.G.M., Hendrikx, M.S.M., Buckens, A.C. & F.J. Hulst (red.), “Er heerschte een 
ernstige oorlogstoestand”. Etten-Leur in de Tweede Wereldoorlog (Etten-Leur 1995); 

• Bollen, H.A. & Vroemen, P., Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 - voorjaar ’46 
(Warnsveld 1993);  

• Brongers, E. H., Opmars naar Rotterdam deel 2, Van Maas tot Moerdijk (Soesterberg 
2004) 

• Buitkamp, J., Van de Mark naar de Moerdijk; Oorlog en bevrijding in woord en beeld 
(Moerdijk 1983); 

• Coenders, C. ‘De Fransen komen’ Breda en omstreken in de Tweede Wereldoorlog 
(z.p. z.j); 

• Dellepoort, Prof. J. en Nijman, T. De bevrijding van Oud-Gastel en Stampersgat; 
Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1944 (geen plaats 1949); 

• Didden J., & Swarts, M., Autumn Gale/Herbststurm. Kampfgruppe Chill, schwere 
Heeres Panzerjäger-Abteilung 559 and the German recovery in the autumn of 1944 
(Boxtel 2013); 
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• Engelse, A. den, ‘De Binnenlandse Strijdkrachten te Klundert: 5 november 1944 tot 24 
maart 1945’, De Overdraght 20.3 (oktober 1994); 

• Hoedelmans, P., Wagenaar, A. & Wolff, I. de., De bevrijding van West-Brabant. Een 

streek en haar bewoners temidden van verwoesting en oorlogsgeweld. September 

1944-mei 1945 (Rossendaal 1994); 

• Klep, Ch. & Schoenmaker, B., Oorlog op de flank. De bevrijding van Nederland 1944-
1945 (Den Haag 1995); 

• Korthals Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 
19842);  

• Nispen, C.A.I.L. van, ‘Bedreigd bezet en bevrijd. Bosschenhoofd en Hoeven in de 
Tweede Wereldoorlog’ Heemkundekring De Honderd Hoeven Jaarboek 8 (1992); 

• Oudheidkundige Kring Zevenbergen, Zevenbergen 50 jaar bevrijd (Zevenbergen 
1994); 

• Rooijen, M., van, Breda in beeld 1940-1985 (Breda 1984); 

• Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…Kroniek van een Luchtoorlog (2 delen; Den 
Haag 1990, 1992). 

 
Relevante informatie uit de bestudeerde literatuur is verwerkt in dit rapport (zie hoofdstuk 3). 

 

2.4 Archiefonderzoek in Nederland  
Naast literatuurstudie is er archiefonderzoek in Nederland uitgevoerd. De gemeentelijke 
archieven van Breda, Terheijden, Zevenbergen, Etten-Leur, Hoeven en Klundert zijn 
geraadpleegd alsmede het provinciaal archief van Noord-Brabant in het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC). Verder zijn ook stukken uit het Nationaal Archief (NA) in Den Haag, 
het archief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam en 
van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bestudeerd. Ook zijn de archieven 
van de Explosieven Opsporingsdienst van Defensie (EODD) en het Semi-statisch Archief (SSA) 
van Defensie geraadpleegd. In de volgende sub-paragrafen worden deze archieven nader 
beschreven.  
 
Relevante informatie uit de geraadpleegde stukken en dossiers zijn verwerkt in dit rapport (zie 
hoofdstuk 3). 

2.4.1 Stadsarchief Breda (SAB) te Breda  
Vanwege de uitgestrektheid van het onderzoeksgebied was het noodzakelijk om van 
verschillende (voormalige) gemeenten de archieven te raadplegen. In het Stadsarchief 
van Breda (SAB) zijn de archieven van Breda ingezien. De gemeentearchieven van de 
andere betrokken gemeenten liggen opgeslagen in regionale archieven en komen 
hieronder aan bod. In de onderstaande tabellen is voor de gemeente Breda en de 
(voormalige) gemeente Princenhage/ Prinsenbeek een overzicht weergegeven van de 
bestudeerde stukken. 
 
Gemeentearchief Breda 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

ARC0004.2 220/IX  Stukken betreffende de wederopbouw 
3. opgave verwoeste boerderijen 
10. enquête wederopbouw 
14. enquête oorlogsschade 

 227/X  Inlevering van wapens 

 336/VI 1937 t/m 1941 Algemeen 
2. Inzending proces-verbalen van ongevallen  

 342/I  1. Vliegende bommen 

 342/II 1940 t/m 1946 Dossier 1b. Melding van bombardementen en 
andere voorvallen  

 342/III 1940 t/m 1944 Dossier 1c. Processenverbaal betreffende 
bombardementen e.d.  

 351/III 1931 t/m 1944 Ontploffingen en ontbrandingen  

ARC0004.3 231/IV 1945 Militair gezag  

 664/II  Mijnen en gevonden projectielen, 
munitiewagen, munitieopslagplaatsen, 
opruimingsdiensten, ingravingen in de 
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Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

Flierstraat, aangetroffen munitie op diverse 
plaatsen 

ARC0043.2 18 1943-1944 Maandrapporten recherche  

 18a 1944 nov - 
1945 mrt 12 

Politierapporten betreffende een overzicht van 
alle gebeurtenissen direct na de bevrijding, 
opgesteld ten behoeve van het Militair Gezag 
en politiefunctionarissen  

 19 1942-1947 Maandrapporten van alle afdelingen  

 34a  Weekverslagen van de gemeentepolitie Breda 
over de periode 5 mei 1941-13 september 
1941 

 34b  Dagverslagen van de gemeentepolitie Breda 
over de periode 15 september 1940-1 
augustus 1942, ingezonden door de 
Commissaris van de Politie aan de 
Sicherheitspolizei te ’s-Hertogenbosch 1940 
september 1-1942 augustus 1 

 538-558, 573-573, 
599-602 en 604-605 

 Registers dag- en nachtrapporten 
verschillende bureaus 

 974d 1940-1945 Processen-verbaal, rapporten en verslagen 
betreffende de gevolgen van luchtaanvallen, 
zoals bominslagen en neergestorte 
vliegtuigen, en de maatregelen die ter 
bestrijding werden genomen 

 978 1939-1971 Stukken betreffende onderzoek naar en het 
opruimen van oorlogstuig 

 980 1971-1973 Correspondentie en rapporten over het 
onschadelijk maken van bommen en het 
tegengaan van vals bomalarm  

ARC0052 6a 1940 mei - 
1945 maart  

Waarnemingen, meldingen, verklaringen e.d. 
gedaan en afgelegd in het kader van de 
luchtbeschermingstaak 

 6b 1944 dec - 
1945 aug  

Opgaven van gevonden projectielen 

 6d 1942 mrt -
1944 dec  

Opgaven van bominslagen en van de 
gevolgen aan slachtoffers en materiële schade  

 30 1940-1944 Correspondentie van het hoofd 
Luchtbeschermingsdienst, vak Haagweg, 
Martinus Antonius Maria Poorts 

 
Gemeentearchief Princenhage (vanaf 1942 Prinsenbeek) 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

0703 inventaris van 
het archief van 
het gemeente-
bestuur van 
Princenhage, 
1810-1941. 

395 1940 - 
1941 

Stukken betreffende het burgerlijk gezag en 
buitengewone omstandigheden in oorlogstijd 

  1456 1930 - 
1939 

Stukken betreffende hernummering der huizen 

  1584 1938 - 
1941 

Stukken betreffende de bescherming tegen 
luchtaanvallen 

  1585 1940 Opgaven van evacuees en gerepatrieerden in de 
gemeente 

  1728 1940 – 
1941 

Stukken betreffende materiële schade ten gevolge 
van oorlogshandelingen 

  1729 1941 - 
1942 

Stukken betreffende de zorg voor 
burgerslachtoffers van oorlogsgeweld 

  1912 1929 – 
1941 

Stukken betreffende vordering en inkwartiering 
van de Nederlandse Krijgsmacht 

  1912a ca. 1940 Inkwartieringsregister, ingedeeld naar straat 
(Beek) en wijknummer (B-J) 

  1913 1940 - 
1942 

Stukken betreffende vordering en inkwartiering 
van de Duitse Weermacht 

  1932 1940 - 
1941 
 

Stukken betreffende vorderingen door de Duitse 
Weermacht van gebouwen en terreinen 

  1957 1932 - 
1941 

Processen-verbaal betreffende schending van de 
openbare orde 

  1959 1939 - 
1941 

Processen-verbaal betreffende openbare 
gezondheid en veiligheid 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

  1966 1939 - 
1941 

Processen-verbaal betreffende landschapsschoon 
en militaire zaken 

  1973 20e eeuw Oorlogszakboekjes van Johannes Arnoldus 
Heijnen (4e reg. inf.), Adrianus Petrus Jonkers (3e 
reg. inf.), Kornelis van Loon (3e afd. 
Politietroepen) en Leendert Rijkaart (3e reg. inf.) 

0613.1 Gemeente 
Prinsenbeek 
1942 - 1962 

474 1944,1945, 
1947,1951 

Stukken betreffende opgave staat van gebouwen 
door oorlogsgeweld vernield en onteigening puin 
in kader Wederopbouwwet 

  475 1946-1956 Dossiers inzake het afhandelen van 
oorlogsschade aan objecten verzekerd bij Molest-
Risico voor Gemeenten 

  476 1946-1956 Dossiers inzake het afhandelen van 
oorlogsschade aan objecten door het Bureau 
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke 
Lichamen, 

  557 1942-1956 Dossiers inzake het inleveren van wapens en 
munitie tijdens de Duitse bezetting en de 
financiële afwikkeling na de bevrijding 

  646 1943-1945 Dossiers inzake het neerkomen en ontploffen van 
projectielen, munitie en explosieven, 

  647 1945-1946 Dossiers inzake het vinden en ruimen van 
projectielen, munitie en explosieven, 

  789 1942-1946 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van C. Franken in 
verband met verwondingen opgelopen bij een 
bominslag in zijn woning 

  790 1943 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering in verband met het vervoer en 
ziekenhuisverpleging van diverse leerlingen van 
de rooms-katholieke jongensschool aan de 
Kapelstraat naar aanleiding van verwondingen 
opgelopen bij een granaatontploffing op het 
schoolplein 

  791 1943-1951 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van J. Leijs in verband 
met verwondingen opgelopen bij een granaat-
ontploffing op het schoolplein van de rooms-
katholiek jongensschool aan de Kapelstraat 

  792 1943-1944 Dossiers inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van J.A. Aarts en F. 
Dikmans in verband met verwondingen opgelopen 
bij een granaatinslag in de Groenstraat 

  794 1944, 1946 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van C. van Beurden in 
verband met verwondingen opgelopen bij een 
granaatontploffing op het schoolplein van de 
rooms-katholieke jongensschool aan de 
Kapelstraat 

  795 1945 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van A.J. Balemans in 
ver- band met verwondingen opgelopen bij een 
ongeval met een fosforbom 

  797 1945 Nota van de burgemeester gericht aan het 
Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers 
te Breda met verzoek tot het toekennen van een 
uitkering ten behoeve van P.C. Dircken in verband 
met verwondingen opgelopen bij een beschieting 
door Duitse soldaten bij het verlaten van de 
schuilkelder 

  798 1945-1946 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van C.J. Dirven in 
verband met verwondingen opgelopen bij een 
beschieting van een trein door geallieerde 
vliegtuigen 

  800 1945-1946 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van C.B. Klijsen in 
verband met verwondingen opgelopen bij 
beschadiging van zijn woning door oorlogs-
handelingen 

  801 1945, 1947 Dossier inzake het aanvragen en toekennen van 
een uitkering ten behoeve van F. van Meel in 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

verband met verwondingen opgelopen bij een 
ongeval met een landmijn 

  802-a 1945-1947 Dossiers inzake het aanvragen en afwijzen van 
een uitkering ten behoeve van diverse slachtoffers 
A tot en met Z in verband met financieel nadeel en 
verwondingen opgelopen tijdens oorlogs-
omstandigheden 

  803 1955, 1957 Beschikkingen van de directeur- generaal van de 
Wederopbouw en Volkshuisvesting tot het 
toekennen van bijdragen aan particulieren tot 
afwikkeling van geleden oorlogsschade 

  826 1943 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan 
het verzoek ingevolge artikel 72 van de L.O.-wet 
192 0 van het bestuur van de rooms-katholieke 
jongensschool door het beschikbaar stellen van 
gelden voor het herstellen van schade aan het 
pand en het meubilair van het schoolgebouw 
Kapelstraat 44 veroorzaakt ten gevolge van de 
bezetting door militairen 

  869 1944-1945 Dossier inzake het bekendmaken van de plicht tot 
het inleveren van wapens, munitie, springstoffen 
en radiotoestellen op last van het militaire gezag, 

  870 1945-1948 Dossiers inzake het financieel afwikkelen na de 
bevrijding van de vorderingen op last van de 
Duitse bezettingsautoriteiten door de Schade 
enquête Commissie te Breda en door andere 
instanties 

  876 1944-1945 Stukken betreffende het bevrijden van de 
gemeente door het Poolse leger 

  877 1944-1945 Dossier inzake het opgeven van de toestand van 
de gemeente aan de commissaris der koningin 
kort na de bevrijding door de Poolse troepen, 

  878 1945 Dossier inzake het opgeven van neergeschoten 
geallieerde vliegtuigen aan de commissaris der 
koningin 

  879 1945-1949 Stukken betreffende het toekennen van schade-
vergoedingen voor nadeel of schade aangebracht 
door geallieerde legeronderdelen (zogenaamde 
claims) 

2.4.2 West Brabants Archief (WBA) Bergen op Zoom 
Het West Brabants Archief (WBA) beheert sinds 1 juli 2016 de archieven van negen 
gemeenten in Noord-Brabant: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, 
Roosendaal (en Nispen), Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Hieronder 
vallen ook de voormalige gemeenten Klundert, Hoeven en Zevenbergen. In 
onderstaande tabellen staan de geraadpleegde stukken weergegeven begeleid door een 
korte inleiding van de geraadpleegde stukken uit de archieven van de relevante 
(voormalige) gemeenten.  
 
West Brabants Archief: Gemeentearchief Zevenbergen 
Het gemeentearchief van Zevenbergen wordt momenteel geïnventariseerd en 
omgenummerd na de fusie van het WBA met het Markiezenhof. Hierdoor was slechts 
een aantal stukken beschikbaar en niet de gehele inventaris. Deze beperkte 
beschikbaarheid van het gemeentearchief van Zevenbergen is opgenomen in paragraaf 
3.9 Leemten in Kennis. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

665 Inventaris van de collectie 
J.J. van Aken, 
burgemeester van 
Zevenbergen van 1925 
tot 1942 

 35 1944 Stukken betreffende de Hulpactie 1944 van 
Het Roode Kruis (H.A.R.K.). 

   40 1939-1941 Stukken betreffende de regeling van 
schadevergoeding ten gevolge van de militaire 
inundatie.  

   54   ‘Bijzonder politie-relaas betreffende 
belevenissen uit de 1e oorlogsdagen 1940’, 
opgemaakt door W. van Baal, chef van de 
politie te Zevenbergen, 31. 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

   57  Inventaris van materiële schade, opgelopen 
tijdens de oorlogshandelingen in.- 

   62 Mei 1940 Foto’s van de verwoestingen in Zevenbergen 
en Zevenbergschen Hoek in de meidagen van 
1940 

   63 Mei 1940 Omslag van portefeuille, getiteld ‘Bijlagen, 
aantekeningen privé oorlogsgeschiedenis in 
de gemeente Zevenbergen, 10 mei 1940-10 
mei 1941. Door burgemeester Van Aken 
gegeven aan pastoor Van Kessel’. 

0682 Gemeentebestuur 
Zevenbergen 1930-1985 

 1455 1941-1943 Dossiers betreffende de bescherming van 
luchtaanvallen 

   1456 1940-1944 Processenverbaal van de 
Luchtbeschermingsdienst 

   1460 1940 Dossier betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen 

   1461 1973-1944 Dossiers betreffende bescherming tegen 
aanvallen vanuit de lucht 

   1463 1942-1944 Dossiers betreffende bescherming tegen 
aanvallen vanuit de lucht. 

   1468 1940-1943 Rapporten van de Luchtbescherming te 
Zevenbergschen Hoek 

   1470 1941 Dossiers betreffende bescherming tegen 
aanvallen vanuit de lucht 

   1476 1940 Rapporten van de Luchtbescherming te 
Zevenbergen 

 
West Brabants Archief: Gemeentearchief Etten-Leur  
Het WBA omvat ook het gemeentearchief van Etten-Leur. Hiervan waren bij Bombs Away 
B.V. relevante gegevens bekend met betrekking tot het onderzoeksgebied. Deze zijn 
opgenomen in hoofdstuk drie in de inventarisatie van gebeurtenissen. In onderstaande 
tabel zijn de geraadpleegde stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

0008 Doos 67 (161)  Postduiven, vermisten rijwielen, opneming 
oorlogsschade 

 Doos 67 (162)  Postduiven, vermisten rijwielen, opneming 
oorlogsschade 

 Doos 67 (163)  Postduiven, vermisten rijwielen, opneming 
oorlogsschade 

 Doos 68 (164)  Processen-verbaal oorlogsschade 

 Doos 69 (165)  Processen-verbaal oorlogsschade 

 Doos 70 (166)  Luchtbeschermingsdienst 

0009 - - Luchtbeschermingsdienst 

0085 456 1942-1944 Politionele maandrapporten met bijlagen  

 612 1940-1947, 
1949 

Stukken betreffende het vaststellen van de door de 
oorlogsvoering aangebrachte schade aan woningen 
en gebouwen en de wederopbouw daarvan 

 742 1939-1942, 
1945-1948 

Stukken betreffende het opruimen en onschadelijk 
maken van explosieve voorwerpen 

 745 1942, 1946-
1949 

Brandrapporten  

 1116 1940-1941 Rapport betreffende de gevolgen van 
bombardementen van de oorlogsdagen van mei 1940, 
met bijlagen  

 1138 1944-1945 Proces-verbaal en rapport betreffende beschietingen, 
met bijlagen  

 1140 1944-1945 Stukken betreffende het vaststellen van het tijdstip 
van bevrijding  

 1149 1945 Stukken betreffende het inventariseren van plaatsen 
waar terechtstellingen hebben plaatsgevonden en het 
verstrekken van inlichtingen ten behoeve van de 
geschiedbeschrijving van Nederland in oorlogstijd 

 1151 1945-1947 Stukken betreffende het inventariseren en opruimen 
van verdedigingswerken en munitieopslagplaatsen 
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West Brabants Archief: Gemeentearchief Hoeven 
Ook uit het gemeentearchief van Hoeven waren enkele relevante stukken bekend met 
betrekking tot de Luchtbeschermingsdienst en schaderapporten. Deze staan in 
onderstaande tabel en zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3.  
 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

0248 1082 1937-1947 Luchtbeschermingsdienst en -plan  

 1122 1940-1945 Rapporten luchtaanvallen  

 2532 1933-1954 Gemeentepolitie (-veldwachters)  

 2705 1942-1944 Politionele maandrapporten  

 2994 1941 Schade door schietoefeningen van het Duitse leger  

 2995 1945-1952 Schade door geallieerde militairen aangebracht  

 
West Brabants Archief: Gemeentearchief Klundert 
Schaderapporten, stukken van de Luchtbeschermingsdienst en opruiming en inlevering 
van munitie zijn onderzocht in het gemeentearchief van Klundert, waarin enkele relevante 
gegevens werden aangetroffen. Deze gegevens zijn verwerkt in hoofdstuk 3. 
 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

0248 3735 1940 Stukken betreffende oorlogsschade aan gebouwen  

 3740 1936-1940 Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst. 
Overige stukken  

0474 38 1940-1945 Oorlog  

0476 8435 1940,  
1941-1946 

Dossier betreffende oorlogsschade 

 8479 1941-1944 Dossier betreffende de Luchtbeschermingsdienst 
Kern Klundert  

 8486 1946 Dossier betreffende de opgaven van munitie  

 8796 1944 Dossier betreffende opruiming van militaire werken te 
Roodevaart  

2.4.3 Regionaal Archief Tilburg (RAT) te Tilburg 
Regionaal Archief Tilburg biedt een schat aan historische informatie over de stad Tilburg 
en de aangesloten gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, 
Oosterhout en Waterschap De Dongestroom. Hieronder valt ook de voormalig gemeente 
Terheijden. Ook hier zijn stukken met betrekking tot oorlogsschade geraadpleegd. 
Relevante informatie is verwerkt in hoofdstuk 3. In onderstaande tabel de geraadpleegde 
stukken. 
 
Gemeentearchief Terheijden. 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

2423 270-271 1940-1945 Stukken betreffende herstel oorlogsschade aan 
gemeente eigendommen (gemeentehuis en lokale 
scholen)  

 334 1944-1956 Stukken betreffende wederopbouw dorpskern 
Terheijden: herbouwgevallen; overzicht schade-
gevallen; beëindiging plaatselijke commissie 
wederopbouwwerkzaamheden  

 474 1942-1950 Stukken betreffende melding van bominslagen en 
gevonden projectielen binnen de gemeente 
Terheijden  

 476 1941-1962 Stukken betreffende 
brandweerstatistiek/brandrapporten en rapporten 
hulpverlening  

 484  Stukken betreffende verbetering/herstel 
oorlogsschade aan wegen in de gemeente 
Terheijden; schade aan wegen tijdens meidagen 
1940/bevrijding 1944 

 493 1944-1945 Stukken betreffende herstel oorlogsschade aan brug 
over de Wagenbergse Vliet  

 621  Stukken betreffende meldingen bijzondere 
gebeurtenissen in de gemeente Terheijden 
(oorlogshandelingen) 
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2.4.4 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te Den Bosch 
In het provinciaal archief van Noord-Brabant (BHIC) in Den Bosch liggen enkele 
archieven opgeslagen van de provincie Noord-Brabant. In deze archieven is gezocht naar 
stukken van het Militair Gezag (MG) van de provincie. Het MG werd direct na de 
bevrijding van de bezette gebieden ingesteld als tijdelijk bestuur dat moest zorgen voor 
de openbare orde en veiligheid. De stukken uit het archief van het MG gaan over het 
ruimen van mijnen en andere projectielen en schademeldingen uit de hele provincie. 
Daarnaast zijn archiefstukken van de bestuurlijke organen van de provincie Noord-
Brabant waarin informatie is te vinden over bominslagen in de provincie en het herstel 
van vernielingen. De volgende stukken zijn ingezien: 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

127 Militair gezag 
Noord-Brabant, 
1944-1946 

32 1944 Kaarten mijnen in Berlicum 

  33 1944 Kaarten mijnen in Roosendaal en Nispen 

  34 1945 Kaarten oorlogsschade aan woningen, 
boerderijen, kerken en andere gebouwen 

  43 1932-1944 Kaarten vernielde verkeerswegen en bruggen  

  46 1932-1944 Kaarten waterwegen en vernielde sluizen en 
bruggen in arrondissement ’s-Hertogenbosch  

  47 1932-1944 Kaarten waterwegen en vernielde sluizen en 
bruggen in westelijk Brabant  

  211 1945 Rapporten over in januari - maart in Noord-
Brabant neergekomen vliegende bommen V.1 en 
V2 

  215 1944-1945 Instructies, verordeningen, verslagen en 
rapporten brandweer en luchtbescherming 

  216 1944-1945 Opruiming mijnen 

  218 1944-1945 Vijandelijke luchtlandingen  

  219 1944-1945 Sectie brandweer en luchtbescherming,  

  267 1944-1945 Weekrapporten sectie openbare werken  

  270 1944-1945 Wederopbouw drinkwater-, elektriciteits- en 
gasvoorziening  

  271 1944-1945 Wederopbouw infrastructurele werken, 
voornamelijk bruggen  

  272 1944-1945 Wederopbouw  

  279 1944-1945 Rapporten militaire commissaris Noord-Limburg  

  280 1944-1945 Schade enquête commissie  

  307 1944-1945 Mijnen en andere explosieven 

  326 1944-1945 Brandweer, luchtbescherming en mijnopruiming 

  342 1944-1945 Oorlogsschade, openbare werken 

  393 1944-1945 Rapporten Luchtbeschermingsdienst Breda over 
neergekomen vijandelijke projectielen,  

  403 1945 Proces-verbaal ontploffing bij munitiedepot onder 
Roosendaal,  

  411 1944-1945 Oorlogsbuit,  

  417 1944-1945 Brandweer en luchtbescherming 

  418 1944-1945 Aangeven en opruimen mijnenvelden 

  437 1944-1945 Herstel beschadigde spoorwegbruggen 
waterwegen 

  459  1944-1945 Politionele aangelegenheden 

  460 1944-1945 Brandweer en luchtbescherming 

  461 1945 Opruimen mijnen en opgaven neergekomen V.1's 
en V2's 

  469 1944-1945 Werkzaamheden Heidemij op vliegveld Volkel 

  510  1944-1945 Mijnopruiming, sectie brandweer en 
luchtbescherming  

  511  1944-1945 Brandweer en luchtbescherming  

  521  1944-1945 Opgave beschadigde (water)wegen  

  522  1944-1945 Wederopbouw en vordering woonruimte  

371 Provinciale 
Waterstaat, 1876-
1949 N.B. stukken 
van 1741-1951 

1671 1942-1949 Opgaven door gemeenten- en 
waterschapsbesturen van geleden oorlogsschade, 
en stukken over vergoeding daarvoor 

  1391 1941-1944 Overleg tussen gemeenten en 
bezettingsautoriteiten over schade aan wegen 
door bom- en granaatinslag 

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=127&minr=958400&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

  542 1945-1949 Opgaven van en bescheiden over (opruiming) 
bruggen die door oorlogshandelingen zijn 
verwoest 

  1316 1943-1945 Herstel oorlogsschade aan dijken en overleg 
tussen provincie, luchtbescherming en Duitse 
bezettingsautoriteit ter voorkoming schade 

1085 Commissaris van 
de Koningin in 
Noord-Brabant, 
1920-1946 

431 1944-1945 Verslagen van CdK voor de minister van 
Binnenlandse Zaken over oorlogsgebeurtenissen 
en toestand waarin provincie zich bevindt na 
bevrijding 

  798 1940 mei-
juni 

Opgaven aan regeringscommissariaat van in 
aanmerking komende projecten voor 
wederopbouw oorlogsschade in Noord-Brabant 

  799 1940 juli-
september 

Opgaven aan regeringscommissariaat van in 
aanmerking komende projecten voor 
wederopbouw oorlogsschade in Noord-Brabant 

1148 Provinciaal 
Bestuur Noord-
Brabant, 1920-
1949 

443 1944 Lijsten oorlogsschade aan eigendommen 
provincie, gemeenten en waterschappen 

  1286 1946-1947 Herstel schade door oorlog en bezetting aan 
eigendommen publiekrechtelijke en daarmede 
gelijkgestelde lichamen,  

2.4.5 Utrechts Archief (UA) te Utrecht 
Het onderzoeksgebied is gelegen bij het spoor. Om die reden zijn In het Utrechts Archief 
(UA) in Utrecht stukken ingezien omtrent onregelmatigheden op het spoor tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. In de onderstaande tabel zijn de stukken weergegeven die voor 
het onderzoeksgebied zijn geraadpleegd. 

 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

943 Nederlandse 
spoorwegen, dienst 
vervoer en dienst 
exploitatie 

617-a 1944-1945 Stukken betreffende de exploitatie en het vervoer in 
de laatste periode van de bezetting en de eerste 
periode kort na de bevrijding  

  661 t/m 
665 

1940-1945 Registers van onregelmatigheden en ongevallen 

948 Nederlandse 
Spoorwegen, 
bestuursorganen 

475 1945-1955 Stukken betreffende de totstandkoming en de 
uitvoering van Wet 1751 inzake de voorziening in de 
kapitaalbehoefte van de NS en de toekenning van 
bijdragen in de door de NS ten gevolge van 
de oorlogsomstandigheden en de bezetting van 
Nederland geleden schaden 

949 Nederlandse 
Spoorwegen, 
juridische zaken 

696 1940-1941 Verslagen van onregelmatigheden ten gevolge van 
oorlogshandelingen 

  934 1950-1954 Inzake gevallen van oorlogsschade (R194) 

957 Nederlandse 
Spoorwegen, 
hoofdboekhouding, 
administratieve 
afdeling, financieel-
economische zaken 

842 1941-1947 Correspondentie betreffende de vergoeding van 
oorlogsschade, 1941-1947 

  843 1940-1945 
 

Correspondentie met de Algemeen Gemachtigde 
voor Oorlogs- en Defensieschaden over de 
Afwikkeling van de schade van de NS, 1940-1945 

  845 1945-1950 Stukken betreffende de regeling van de schade bij 
de dochterondernemingen 

  860 1945-1952 Stukken betreffende het verrekenen van de 
stakingsschade en oorlogsschade 

2.4.6 Nationaal Archief in Den Haag (NA)  
In het NA zijn stukken en kaarten bewaard gebleven betreffende bunkers en 
verdedigingswerken op verschillende plaatsen in Nederland. In de onderstaande tabel 
staan de geraadpleegde stukken met betrekking tot het onderzoeksgebied. 

 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

2.13.167 Bunkerarchief 272-284 1951 Blokkaarten van werken 

  285-296  Overzichtskaarten 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

  1112-1119  Nederlandse stafkaarten met aantekeningen van 
stellingen en complexen, schaal 1:25000 

  1120  Stellingkaarten van heel Nederland (dienstgeheim) 
met vermeldingen van alle Nederlandse en Duitse 
werken waarop de aard van de groepen van werken 
door symbolen zijn aangegeven. Groot formaat. 

2.13.25 Militair Gezag 1563 1944-
1945 

Rapporten betreffende bom- en granaatinslagen en 
de organisatie van luchtbeschermingsdiensten in 
gemeenten in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
[4.46.00] 

  1567 1944-
1945  

Stukken betreffende de opsporing en ruiming van 
mijnen en andere explosieven [4.75.00] 

  1568  Rapporten van de Censuurdienst van de Sectie PTT 
inzake brieven waarin melding gemaakt wordt van 
bombardementen, afschriften [4.06.00] 

  2822 1945  Kaarten en tekeningen van havens, vaarwegen en 
vernielde bruggen [XXV] 

  2823 1945 Stukken betreffende herstel en onderhoud van 
wegen en het aanvragen van het hiervoor benodigde 
materieel 

  2824 1945 Stukken betreffende herstel van spoorbruggen, 
spoor- en tramwegen en beschikbaarstelling van de 
hiervoor benodigde materialen [IId] 

  2858 1944-
1945 

Stukken betreffende aanleg, onderhoud en beheer 
van vliegvelden door de onder Sectie IX 
ressorterende 
Technische Dienst Vliegtuigen  

  2859 1945 Correspondentie van J. Kok, hoofd van Bureau 
Aanleg, Beheer en onderhoud van Militaire 
Vliegvelden, 
afschriften  

  2871 1944-
1946 

Verslagen en rapporten betreffende diverse 
vliegvelden 

  3746 1945 Overzicht van de ontmijning van Nederland  

2.4.7 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam (NIOD) 
In het archief van het NIOD is onder andere het archief van het Generalkommissariat für 
das Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West) geraadpleegd. Deze 
instantie was het politieapparaat van het Duitse bestuur. In de onderstaande tabel zijn de 
bestudeerde stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

001 Wehrmachts-
befehlshaber in 
den Niederlanden 

19 1944-1945 Bekendmakingen van de 
Oberkommando der Wehrmacht vanuit 
het Führerhauptuartier betreffende 
aanvallen van het Duitse leger en van 
geallieerde legers 

077 General-
kommissariat für 
das Sicherheits-
wesen (Höhere 
SS- und Polizei-
führer Nord-West) 
(1938)(1940-1945) 

1328 1940-1941 Dagberichten van de Befehlshaber der 
Ordnungspolizei Den Haag betreffende 
vijandelijke luchtaanvallen 

190a Groep Albrecht 17-34 1945 Enige verslagen, alsmede 
medewerkers van de groep Albrecht 
afkomstig uit de volgende sectoren: het 
Noorden, Overijssel, de Achterhoek, en 
Twente, D. A. A. (=Deventer, Arnhem, 
Apeldoorn), de Veluwe en Gelderland, 
Alblasserwaard en de Betuwe, Utrecht, 
Amersfoort, Amsterdam, Woerden, 
Zuid-Holland, Zeeland, Zuid-Nederland 

216k Departement van 
Justitie 
(1935)(1940-
1945)(1950) 

181-185  Processen-verbaal van de plaatselijke 
luchtbeschermingsdiensten, politie en 
Marechaussee met betrekking tot 
vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen 
en ontploffingen in verschillende 
gemeenten 
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2.4.8 Nederlands Instituut voor Militaire Historie Den Haag (NIMH) 
Het NIMH beheert collecties over de geschiedenis en de archieven van de Nederlandse 
krijgsmacht. In de tabel op de volgende pagina zijn de geraadpleegde collecties betreft 
Duitse verdedigingswerken en burgemeestersverklaringen van na de oorlog 
weergegeven. Verdere collecties zoals de collectie Vroemen (coll.nr. 422) waarbinnen is 
gezocht op relevante plaatsnamen met betrekking tot bevrijdingsrapporten hebben geen 
relevante gegevens opgeleverd.  
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

409 Gevechtsverslagen 
en –rapporten land- 
en luchtstrijdkrachten 
mei 1940 

- - Geen relevante gegevens aangetroffen 

420 Burgemeesters-
verklaringen ’40-‘45 

2 1945-1946 Baarderadeel t/m Buurmalsen 

  24 1945-1946 Zaamslag t/m Zijpe (NH) 

  26 1945-1946 Baarland t/m Buurmalsen 

  29 1945-1946 Echt t/m Ezinge 

  43 1945-1946 Ten Boer t/m Twisk 

  48 1945-1946 Zaamslag t/m Zwollerkerspel 

422 Collectie Vroemen - - Geen relevante gegevens aangetroffen 

575 Bureau Inlichtingen  
(1941 – 1945)/ Duitse 
verdedigingswerken 

117 Geen datum 
 

Verslag verdedigingswerken en inundatien in de 
bezettingstijd Hoofdstuk III: Overzichtskaart van 
inundaties tot stand gekomen in West Noord-
Brabant 

  125 29-05-1953 Noord-Brabant: Verkenningsrapport van E. 
Scherpenhuysen betreffende de inundaties in 
West Noord-Brabant 

   29-04-1952 Op kaarten ingetekende situaties van 
tankgrachten in West-Brabant, verstrekt door 
Hoofdingenieur Directeur Provinciale Waterstaat 
Noord-Brabant 

  134 19-06-1944  Algemeen. Overzicht van de mate van inundatie 
van polders en plaatsen in Tholen, Duiveland, 
St. Phillipsland, Schouwen, Goeree, 
Hoekschewaard, Beijerland, Voorne, 
Rozenburg, Rotterdam, Dintelvort, Stampersgat, 
Fijnaart, Noord-Holland en Breda, afkomstig van 
de Marine Inlichtingendienst. Schaal/code/blz.: 
NE/45/28. 

  137 10-03-1944 Zuid Holland. Bericht betreffende de inundatie 
gebieden Rotterdam, Zevenbergen, Leiden en 
Geertruidenberg, naar de toestand van 10 maart 
1944. Schaal/code/blz.: NE/45/42. 

  379 04-01-1943  Verklaringslijst infrastructuur behorende bij 
situatieschets Steenbergen [NB de nummers 
(behalve 40, 41 en 42) ontbreken op 
bijgevoegde situatieschets], bijgevoegd 
situatieschets [NB 2 stuks] met verklaringslijst 
verdedigingswerken. Schaal/code/blz.: 
GB/5309/44. 

  386 Januari-
februari 1944  

Berichten AKB tot en met AKZ betreffende: 
Vliegveld Souburg op Walcheren, vliegveld 
Hoogerheyde, jachtvliegtuigen op Waalhaven en 
luchtafweeropstellingen aan de Waalhaven te 
Rotterdam. Vestingen te Arnhem en Baarn en 
garnizoen te Gouda (met schets). Tankgracht 
van Stampersgat naar Roosendaal en de 
uitvoering van tankgrachten in zandgrond rond 
Breda. Gerucht evacuatie Walcheren en Zuid-
Beveland en evacuatie van Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse eilanden. Voedselvoorraden in Den 
Haag, inundatie van de Zuidpolder, 
voorbereiding vernieling Waalbrug te Nijmegen, 
mijnen in Zeeuwse wateren, blokschepen bij 
Dordrecht, prikkeldraadversperring te 
Rotterdam, hout voor defensiewerken, 
olieboringen te Schoonebeek bij Coevorden, 
militairen in de trein tussen Oldebroek-Zwolle-
Wezep, particuliere lijnen bunker Ockenburg 
(Den Haag)(met twee bijlagen), aanleg 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

telefoonkabel van Breda naar Eindhoven, 
Ortskommandant te Zierikzee, en gerucht aantal 
manschappen Schouwen en Duiveland. 
Schaal/code/blz.: GB/5851/44 

  424 Geen datum.  Rapport landingsterreinen nr. 2, betreffende 
terreinen in West-Noord-Brabant. 
Schaal/code/blz.: GB/8256/44 

2.4.9 Semi-statisch Archief (SSA)  
Het Semi-statisch Archief (SSA) te Rijswijk beheert het archief van Defensie. In dit archief 
zijn onder ander de ruimrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
(EODD) opgeslagen. Deze ruimrapporten, ook wel Munitie Opruiming Rapport Afdoening 
(MORA) genaamd, zijn gerangschikt per gemeente en worden sinds 1971 systematisch 
bijgehouden. In bijlage 4 zijn de geraadpleegde MORA’s weergegeven. 
 
Tevens bevinden zich in het SSA ook enkele dossiers van de Mijn- en Munitie 
Opruimingsdienst (MMOD). De MMOD, was een voorloper van de huidige EODD en werd 
vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In het SSA bevinden zich talloze overzichten 
van geruimde munitie alsmede ruimrapporten van mijnenvelden in de Nederlandse 
gemeenten. In de onderstaande tabel staan de geraadpleegde stukken. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

Geen Archief MMOD 45  (E t/m G) 

  47  (H t/m K) 

  49  (M t/m N) 

  52  (S t/m U) 

  55  (W t/m Z) 

2.4.10 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) 
De SGLO heeft in de loop der jaren een lijst samengesteld van alle vliegtuigcrashes in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Deze lijst is online 
raadpleegbaar op http://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/zoek.php. Op basis van 
de raadpleging van deze lijst is vastgesteld dat er een aantal vliegtuigcrashes heeft 
plaatsgevonden op de grens van de onderzoeksgebieden en/of in de directe omgeving 
hiervan. Relevante resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3: Inventarisatie.  

 

2.5 Archiefonderzoek in het buitenland 
In een aantal buitenlandse archieven is informatie aanwezig die relevant kan zijn voor dit 
vooronderzoek. Bombs Away beschikt over een uitgebreide database met gegevens die in het 
verleden zijn gekopieerd/gefotografeerd in The National Archives UK (TNA UK) te Londen, 
Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg en The National Archives and Records 
Administration (NARA) te Washington. In de volgende sub-paragrafen zal nader worden 
ingegaan op deze archieven. 

2.5.1 The National Archives (TNA) UK te Londen  
In TNA UK zijn onder ander interpretation reports en de daily logs (dagboeken) van 
verschillende eenheden van de Britse strijdkrachten gearchiveerd. Er is relevante 
informatie aangetroffen in de gegevens uit TNA UK in het kader van dit vooronderzoek. 
Deze informatie is verwerkt in het overzicht van gebeurtenissen in hoofdstuk 3.  
 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

AIR 27 1674 Sep 1944 Squadron Number: 306, Records & Summary of 
Events 

AIR 37 715 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Sep – Oct 

AIR 37 716 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Nov – Dec 

AIR 37 717 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Jan – Feb  

AIR 37 718 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Mar – May  

2.5.2 National Archives and Records Administration (NARA) te Washington 
Net als in TNA UK zijn in NARA te Washington onder ander interpretation reports en de 
daily logs (dagboeken) van verschillende eenheden van Amerikaanse strijdkrachten 

http://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/zoek.php
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gearchiveerd. Er zijn geen documenten aangetroffen in de NARA die relevant zijn voor 
de onderzoeksgebieden. 

2.5.3 Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg  
In het BaMa zijn o.a. archiefstukken van de Führungsstab van de Luftwaffe opgeslagen. 
In deze archiefstukken zijn alle melding van neergekomen vliegtuigbommen en toestellen 
in het bezette Europa beschreven van mei 1940 tot en met medio 1941. In het BaMa zijn 
geen relevante gegevens aangetroffen voor de onderzochte gebieden. 
 

2.6 Luchtfoto-onderzoek 
Een essentieel onderdeel van het vooronderzoek is de analyse van luchtfoto’s. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, veel luchtfoto’s 
genomen van onder andere bezet Nederland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
stond de (geallieerde) luchtfotografie nog in de kinderschoenen, maar tegen het einde was het 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering. Luchtfoto’s werden niet alleen 
gebruikt om schade van een bombardement (damage assessment) vast te stellen, maar ook 
hele militaire campagnes werden op basis van luchtfoto’s gepland. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal (geallieerde) luchtfoto’s vernietigd, maar het 
merendeel werd overgedragen aan archieven en andere publieke instellingen. In Nederland zijn 
er twee organisaties die beschikken over een collectie geallieerde luchtfoto’s, namelijk 
Wageningen Universiteit en het Kadaster te Zwolle. In het buitenland beheren National 
Collection of Aerial Photography (NCAP2) te Edinburgh en The National Archives and Records 
Administration (NARA) te Washington de belangrijkste luchtfotocollecties van de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
Geraadpleegde luchtfoto’s  
Voor dit onderzoek zijn luchtfoto’s uit de collecties Wageningen Universiteit (WAG), Kadaster 
(KAD) te Zwolle en National Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh 
geraadpleegd. Er zijn relevante luchtfoto’s besteld op basis van de beschikbaarheid op datum, 
voornamelijk foto’s van rond de Bevrijdingsdagen (28 oktober 1944 tot en met 5 november 
1944) van Oost Noord-Brabant.  
 
In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde luchtfoto’s weergegeven. 
 

Col. Nr. Datum Sortie Ref. Foto nrs. Kwaliteit Bijzonderheden 
NCAP 25-07-1940 H-030 229 B Bewolking 

WAG (196) 12-09-1944 106G-2847 3377, 3381, 3383 A  

KAD (800) 12-09-1944 106G-2848 3254, 4266, 4268, A  

WAG (013) 16-09-1944 400-1073 3026 A  

KAD (807) 19-09-1944 106G-2983 4309, 4310, 4311,  
4312, 4313  

A  

NCAP 04-11-1944 4-1225 3032, 3061, 3099, 
3198, 3199, 3200, 
4128, 4182 

A  

NCAP 29-11-1944 16-1429 1061, 2064 C  

WAG (050) 28-12-1944 4-1530 3055, 3056, 3058, 
4056,  
4058, 4059, 4061, 
4062, 4064, 4065, 
4066 

A  

NCAP 09-07-1945 3G-TUD-S090 5084 C  

NCAP 13-07-1945 3G-TUD-S099 6162 C  

 
In de bijlagen is de luchtfoto-dekking per datum weergegeven.  

 
2 Opvolger van The Aerial Reconnaissance Archives (TARA) 
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3 RESULTATEN INVENTARISATIE 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de raadpleging van de bronnen die in het 
vorige hoofdstuk zijn vermeld. Aan de hand van de bronnen is een chronologisch overzicht 
geconstrueerd van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied. 
Met voetnoten wordt telkens verwezen naar de geraadpleegde bron(nen).  
 

 
Afbeelding 3: overzichtskaart met de corresponderende coördinaatsvlakken bij het onderzoeksgebied. 
 

3.2 Mobilisatieperiode 
In de periode september 1939 – april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten 
gemobiliseerd. Aanleiding was de Duitse inval in Polen in september 1939 en de 
daaropvolgende oorlogsverklaring van de Frankrijk en Groot-Brittannië aan de Duitse regering. 
In deze periode werden de verschillende onderdelen van Nederlandse strijdkracht onder de 
wapenen geroepen en werd er een begin gemaakt met het aanleggen van verdedigingslinies, 
voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van inundaties, mijnenvelden en versperringen.  
 
Er is voor het onderzoeksgebied met betrekking tot deze periode geen relevante informatie 
aangetroffen in de geraadpleegde bronnen. 
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Afbeelding 4: het onderzoeksgebied op een stafkaart uit 1935. 
 

3.3 Meidagen 1940 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse eenheden Nederland binnen. Vanuit het 
grensgebied vielen Duitse grondstrijdkrachten Nederland binnen, terwijl Duitse 
parachutisteneenheden in West-Nederland landden. Bij Kornwerderzand en bij de Grebbelinie 
werden de Duitse grondstrijdkrachten staande gehouden en vochten Nederlandse eenheden 
tegen de Duitse parachutisteneenheden in het westen van Nederland. Na het bombardement 
op Rotterdam door Duitse luchtmachteenheden besloot het Nederlandse opperbevel te 
capituleren. Alleen in Zeeland werd nog doorgevochten door Nederlandse en Franse eenheden. 
 
In reactie op de inval van het Duitse leger in Nederland trokken Franse troepen Nederland 
binnen om een verdedigingslinie op te zetten in het westelijk deel van Noord-Brabant. Na de val 
van de Peel-Raamstelling in het oosten lag Noord-Brabant open voor Duitse colonnes en 
daarmee de weg naar België en Frankrijk. De Franse legerleiding besloot om operatie Dyle-
Breda uit te voeren en wilde met de ‘manoeuvre de Breda’ vijf tot acht dagen standhouden 
achter de rivier de Mark. De Mark moest als natuurlijke verdedigingslinie dienen. Breda zou 
daardoor in de frontlinie komen te liggen. Door de snelle Duitse opmars in Nederland en België 
lukte het echter niet om operatie Dyle-Breda uit te voeren. Om niet omsingeld te worden 
moesten de Franse troepen zich terugtrekken. De Franse legerleiding vergat echter de 
Nederlandse soldaten te waarschuwen die hun stellingen hadden betrokken aan de Mark: 
eentje net ten oosten van Zwartenberg, een andere bij de spoorbrug naar Moerdijk en de derde 
op het punt waar de Mark en het Markkanaal samenkomen.3 
 
Als vertragingstactiek werden meerdere bruggen door de verschillende strijdende partijen 
verwoest. Om de Franse troepen zoveel mogelijk te hinderen bombardeerde de Luftwaffe de 
(spoor)wegen in westelijk Noord-Brabant, waarbij ook de Hoevense Beemden en de spoorbrug 
over het Markkanaal werden getroffen.4 Nederlandse soldaten hadden de Lamgatsebrug over 
de Mark opgeblazen en verbraken zo de verbinding tussen Zevenbergen en Hoeven. De brug 

 
3 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd, p. 61, Bollen en Vroemen (1993). 
4 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd, p. 52 en West Brabants Archief (WBA) toeg.nr. 248, inv.nr. 1122. 
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over het Markkanaal was ook beladen met explosieven door het Nederlandse leger. Deze 
springladingen werden geactiveerd doordat Duitse bommen in de buurt van de brug vielen.56 
Ondanks dat Breda frontstad dreigde te worden door het terugtrekken van de Franse 
legeronderdelen viel de stad op 13 mei vrijwel ongeschonden in Duitse handen.7 Slechts enkele 
hevige straatgevechten vonden plaats alsmede bombardementen in de Terheijdenstraat.8 Dit 
omving de enige schade in Breda gedurende de meidagen. Op 14 mei was de strijd in Noord-
Brabant voorbij.9  
 
Zonder datum 
“Daarna vlogen [‘renden’ red.] we zonder er lang over na te denken de polder in en later de 
Huizersdijk op. Daar kwamen we Franse soldaten tegen met afweergeschut, die naar ons 
gebaarden dat we van de dijk af moesten en moesten gaan liggen, omdat de vliegtuigen laag 
overscheerden en waarschijnlijk zouden schieten.” Later vond de familie via het Meerenswegje 
veilig onderdak aan de Huizersdijk [Zevenbergen].10  
 
Jaaf Oosthoek, een overlevende, meldde dat er bij zijn boerderij in de meidagen aan de 
Lamgatsedijk (Generaal Allenweg) te Zevenbergen nog weleens geschoten werd. Er zaten 
kogelgaten in de gevel. Naast de loopgraven en mitrailleursnesten werden in de omgeving 
overal palen in de grond gezet tegen luchtlandingen – aldus dhr. J. Oosthoek.11 
 
10 mei 1940 
Een Nederlands jachtvliegtuig van het type Fokker G-1 maakte een noodlanding op de 
Huizersdijk bij Zevenbergen.12  
 
Om kwart over 4 ’s nachts stortte een Duitse Juncker 88 van de unit 1./KG 30 neer bij de 
Kluisstraat te Prinsenbeek.13  
 
Een Duitse bommenwerper stortte neer op een perceel bouwland aan de openbare weg ‘De 
Zwaluwstraat’ in Beek in de gemeente Princenhage.14 Het betrof vermoedelijk een Duitse Ju88 
bommenwerper van het 1./KG30 die om 04:14 uur neerstortte in de Kluisstraat in Prinsenbeek 
(nabij de familie Van Beek).15 
 
11 mei 1940 
Tussen 10:00 en 22:30 uur vonden in de gemeente Princenhage negentien luchtaanvallen 
plaats waarbij op verschillende plaatsen bommen werden afgeworpen. Er werden winkelhuizen, 
woningen, landbouwschuren en stallingen vernield. Zevenmaal werd het wegdek beschadigd 
en werd op twee plaatsen een ondergrondse telefoonkabel vernield. Een trein werd beschoten 
en raakte dusdanig beschadigd dat deze niet verder kon rijden.16 Het is niet bekend waar de 
bommen precies neerkwamen. 
 
12 mei 1940 
De verdediging tegen het Duitse leger begon bij Volkerak, langs de Dintel tot en met 
Standaardbuiten en dan met onderbrekingen via Oudenbosch, Hoeven en Leur naar 
Terheijden. Vanaf daar liep de stelling langs de Mark zuidwaarts naar de Belgische grens. De 

 
5 Bakker, J.J. Gemeentebestuur in oorlogstijd: de stedelijke overheid van Breda onder Duitse bezetting VIII (Oisterwijk 
2011), p. 31-33 en Broos, P.J.G.M., Hendrikx, M.S.M. en Buckens, A.C. (red.) & Hulst, F.J. (red.), “Er heerschte een 
ernstige oorlogstoestand”. Etten-Leur in de Tweede Wereldoorlog (Etten-Leur 1995), p. 23-30. 
6 Coenders, C. ‘De Fransen komen’ Breda en omstreken in de Tweede Wereldoorlog (z.p. z.j). 
7 Bakker, Gemeentebestuur in oorlogstijd, p. 31-33 en Broos, Er heerschte een ernstige oorlogstoestand, p. 23-30. 
8 Rooijen, M. van, Breda in beeld 1940-1985 (Breda 1984), p. XIII. 
9 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd, p. 67. 
10 Getuigenverklaring van M. Geleyns-v.d. Laan in: Oudheidkundige Kring Zevenbergen, Zevenbergen 50 jaar bevrijd 
(Zevenbergen 1994) p. 129. 
11 Oudheidkundige Kring Zevenbergen, Zevenbergen 50 jaar bevrijd (Zevenbergen 1994) p. 167-169. 
12 Nispen, C.A.I.L. van, ‘Bedreigd bezet en bevrijd. Bosschenhoofd en Hoeven in de Tweede Wereldoorlog’ 
Heemkundekring (De Honderd Hoeven Jaarboek 8 1992), p. 259 en SGLO T0070. 
13 SGLO, T0346. 
14 SAB toeg.nr. ARC0703 inv.nr. 395. 
15 SGLO, T0346. 
16 SAB toeg.nr. ARC0703 inv.nr. 1584. 
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Dintel bij en ten westen van Standaardbuiten werd bezet door de Franse 12de Afdeling. Een 

drietal Nederlandse secties lagen tussen Zwartenberg en Terheijden.17 
 
De eerste Duitse soldaten met lichte tank werden gesignaleerd in Zevenbergen.18 
 
Er vielen drie bommen uit vliegtuigen in de velden langs de Lamgatsedijk (nu de generaal 
Allenweg, Zevenbergen). Een boer aan de Huizersdijk (Zevenbergen) in de buurt van de Sas 
vloog door de luchtdruk de lucht in.19   
 
In de gemeente Princenhage vonden ongeveer dertien luchtaanvallen plaats, waarbij woningen, 
stallingen, schuren en gewassen beschadigd raakten. Het wegdek werd viermaal beschadigd.20 
Het is niet bekend waar de bommen neerkwamen. 
 
12/13 mei 1940 
Duitse troepen vielen Breda binnen en bereikten tegen de avond de oostelijke rand van de 
gemeente. Ook bereikten ze de gemeente Teteringen vanwaar ze door de polder oprukten naar 
Breda.21 
  
13 mei 1940  
Rond tien voor zeven in de ochtend stort een Brits jachtvliegtuig van het type Defiant I van het 
264e Squadron neer bij de Hazeldonksezandweg in Zevenbergen, na neergeschoten te zijn 
door een toestel van de Nachtjagdgeschwader 26.22 Bruggen over de Mark werden opgeblazen 
en er stonden Duitse pantserwagens op de Lamgatsedijk te Zevenbergen (nu Generaal 
Allenweg). 23 
 
Omstreeks 4 uur in de middag vertoonde de eerste Duitse infanterie zich in Beek. 24 

 
In de gemeente Princenhage vonden zes luchtaanvallen plaats waarbij diverse woningen en 
gewassen beschadigd raakten. 25 Het is niet bekend hoeveel bommen zijn afgeworpen en op 
welke plaats deze zijn neergekomen. 
 
In de gemeente Terheijden vond een bombardement plaats op de Rijksweg tussen Breda en 
Moerdijk, waarbij achtendertig bommen werden afgeworpen. De reden voor het bombardement 
was de aanwezigheid van Nederlandse en Franse troepen op die weg.26 De exacte locatie is 
niet bekend. 

 
14 mei 1940 
In de namiddag vond een luchtaanval plaats in de gemeente Princenhage. Van enkele 
woningen werden ruiten vernield.27 Het is niet bekend waar de bommen neerkwamen. Er 
vonden in de gemeente Princenhage tussen 10 en 14 mei vijfenveertig tot vijftig 
bombardementen plaats. Hierbij werden negentig tot honderd bommen afgeworpen. De 
aanvallen werden uitgevoerd door de Luftwaffe op het moment dat er in de gemeente 
Princenhage Nederlandse en Franse troepen aanwezig waren of op doortocht waren. 28 Het is 
niet bekend waar de bommen precies neerkwamen. 
 

 

 

 

 
17 Brongers (2004)), 295 en 298. 
18 NIMH Burgemeestersverklaringen, toeg.nr 420, inv.nr. 24 Zaamslag t/m Zijpe (NH) en WBA, toeg.nr. 0665, inv.nr.54. 
19 Oudheidkundige Kring Zevenbergen, Zevenbergen 50 jaar bevrijd (Zevenbergen 1994) p. 168 en WBA, toeg.nr. 665, 
inv.nr. 57. 
20 SAB toeg.nr. ARC0703 inv.nr. 1584. 
21 NIMH Burgemeestersverklaringen, toeg.nr 420, inv.nr. 26 Baarland t/m Buurmalsen.  
22 SGLO, T0600. 
23 WBA, toeg.nr. 665, inv.nr. 54. 
24 NIMH Burgemeestersverklaringen (1940-1945), toeg.nr 420, inv.nr. 2 Baarderadeel t/m Buurmalsen. 
25 SAB toeg.nr. ARC0703 inv.nr. 1584. 
26 RAT toeg.nr. 2423 inv.nr. 474. 
27 SAB toeg.nr. ARC0703 inv.nr. 1584. 
28 SAB toeg.nr. ARC0703 inv.nr. 1584. 
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14/15 mei 1940 
Twee middelzware Britse bommenwerpers (Hampdens) vielen (spoor)wegen aan bij Breda. De 
exacte locatie is onbekend. Later vielen nog zes Hampdens doelen aan bij Breda, waarbij 
(spoor)wegen werden geraakt.29 
 
15 mei 1940 
In de gemeente Terheijden viel op ongeveer dertig meter vanaf de openbare weg de Lage Weg 
in Wagenberg een bom. Niet lang daarna vielen nog twee bommen nabij de Zoutveeren en in 
een perceel weiland aan de provinciale weg in Wagenberg.30 De exacte locatie is niet bekend. 
 

3.4 Duitse bezettingsjaren 
Direct na de Duitse inval werd Nederland met enige regelmaat getroffen door (kleinschalige) 
geallieerde bombardementen. Deze bombardementen waren voornamelijk gericht op 
vliegvelden, havens, infrastructuur en industriegebieden. Vanaf 1943, de geallieerde 
luchtmachten werden steeds sterker – vonden steeds meer grotere en zwaardere 
bombardementen plaats op vliegvelden havens en industriegebieden in Nederland. Vanaf 1942 
werd begonnen met het aanleggen van de Atlantikwall door de Organisation Todt in het 
Nederlands kustgebied.  
 
24 mei 1940 
De burgemeester van Breda verzocht op deze dag aan de Duitse autoriteiten om een 
patronenwagen met daarin een ongeopende kist met patronen van het terrein van IGB aan de 
Markkade te verwijderen.31 
 
Juni 1940 
De burgemeester van Breda meldde dat er ten gevolge van de oorlog in Breda in totaal 
drieëntwintig huizen volledig waren vernietigd. Daarnaast waren er zestig woningen zwaar 
beschadigd, maar wel herstelbaar.32 
 
22 juni 1940 
De brug en het huis van A. Mulders aan de Lamgatsedijk (nu Gen. Allenweg) te Zevenbergen 
was totaal verwoest.33 
 
12 juli 1940 
Omstreeks vijf voor twee ‘s nachts werden (vermoedelijk) vier brisantbommen afgeworpen in 
een bouw- en weiland op ongeveer 150 meter vanaf de bebouwde kom van Zevenbergen. De 
schade beperkte zich tot drie gaten van een meter doorsnede en een gat van twee meter 
doorsnede.34 De exacte locatie is onbekend. 
 
27 november 1940 
Buiten de bebouwde kom van Zevenbergen viel op ongeveer 700 meter vanaf de weg 
Zevenbergen-Standdaarbuiten een brisantbom, waardoor een trechter met een doorsnede van 
vijf meter en een diepte van drie meter ontstond.35  
 
Rond half zeven in de ochtend werd in Zevenbergen (Noord-Brabant) één springbom in het 
akkerland geworpen (geen nadere plaatsbepaling). Er was geen schade. 36 
 
[Vermoedelijk zijn bovenstaande meldingen van 27 november hetzelfde voorval]. 
 
 

 
29 G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil…Kroniek van een luchtoorlog I (1991-1993) p.34. 
30 RAT toeg.nr. 2423 inv.nr. 474. 
31 Stadsarchief Breda toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 321 II dossier 1b. Melding van 
bombardementen en andere voorvallen 1940 t/m 1946. 
32 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 220 IX stukken betreffende de wederopbouw. 
33 WBA Bergen op Zoom, toeg.nr. 0665 inventaris van de collectie J.J. van Aken burg. van Zevenbergen van 1925 tot 
1942, inv.nr.57. 
34 WBA zonder toeg.nr. Luchtbeschermingsdienst Zevenbergen inv.nr. 11355. 
35 WBA toeg.nr. 682 Gemeente Zevenbergen Administratief Archief 1930-1985 inv.nr. 11355 (1456) processenverbaal 
van de luchtbeschermingsdienst. 
36 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
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21 september 1940 
Melding van de burgemeester van Breda dat er geen boerderijen waren verwoest door 
oorlogsgeweld.37 
 
2 oktober 1940 
Om half tien ’s avonds werden in het dorp Etten in een akker lichtkogels en twee brisantbommen 
afgeworpen. Drie lichtkogels werden gevonden en er was geen schade (geen nadere 
plaatsbepaling).38 
 
4 december 1940 
In Princenhage werden om vijf over tien ‘s avonds enige brandbommen afgeworpen. Er was 
geringe brandschade aan een Huis aan de Willemstraat 4 en aan de Friedhofskapelle Zuilen.39  
 
6 december 1940 
In Princenhage werd één blindganger in het akkerland gevonden (geen nadere 
plaatsbepaling).40 
 
In de polder Weimeren in de gemeente Princenhage werd een ‘springbom’ (brisantbom) met 
een lengte van ongeveer één meter dertig gevonden. De bom was groengrijs van kleur, voorzien 
van rode biezen en waarop het woord Flam was geschreven. 41 Het is niet bekend waar de bom 
precies is gevonden. Vermoedelijk betrof het een Duitse FLAM C250 of FLAM C500 brandbom. 
 
19 december 1940 
In de Middellaan in Breda ontplofte midden op de rijbaan, tegenover nummer zevenentwintig 
een projectiel. In de straat was een deuk in de keibestrating ontstaan van drie centimeter diep 
en twintig centimeter in doorsnee. In de omgeving werden ongeveer tweehonderd ruiten 
vernield. De scherven die van het projectiel afkwamen beschadigden muren in de omgeving tot 
een hoogte van vier meter. Hoewel het grootste gedeelte van de scherven de omliggende muren 
beneden twee meter trof. Uit nader onderzoek bleek het te gaan om een neergekomen 
luchtdoelartilleriegranaat.42 
 
In Zevenbergen werd een uitgebrande lichtkogel gevonden (geen nadere plaatsbepaling). 43 
 
31 december 1940 
In de tuin bij de Rieboschlaan 144 in Princenhage werd een niet ontstoken brandbom 
gevonden.44  
 
9/10 januari 1941 
Een Duits jachtvliegtuig van het type Juncker 88 stortte neer bij Etten. De exacte locatie is niet 
bekend.45  
 
9 januari 1941 
Om half elf ‘s avonds viel in Etten een zogenaamde leuchtbombe [lichtkogel] van 
tweeëneenhalve meter lang en zeventig centimeter in doorsnede, met parachute, in het 
akkerland. De bom was niet afgegaan (geen nadere plaatsbepaling). 46 
 
7 februari 1941 
In Etten werd één uitgebrande leuchtbombe gevonden (geen nadere plaatsbepaling). 47 
 
 

 
37 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 220 IX. 
38 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 220 IX. 
39 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
40 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
41 SAB toeg.nr. ARC0703 inv.nr. 1584. 
42 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
43 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
44 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
45 SGLO T0936. 
46 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
47 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
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14 maart 1941 
In de Hoevense Beemden in Hoeven hield het Duitse leger een schietoefening met (onder 
andere) kanonnen waardoor veel schade werd aangericht. In de omliggende landbouwterreinen 
ontstonden veel gaten die lastig te dichten waren en wegen in de omgeving werden 
beschadigd.48 
 
21 maart 1941 
Tijdens schietoefeningen van de Duitse Weermacht zijn drie granaten neergekomen op de 
spoorbaan Zevenbergen-Roosendaal, nabij de spoorbrug over de Mark. Na nader onderzoek 
bleek dat er meerdere projectielen waren ingeslagen op en bij de spoorbaan (waardoor twee 
spoorsteven werden ontzet), in het nabijgelegen land en in de Mark. Het stuk geschut stond 
opgesteld in de gemeente Zevenbergen nabij Zwartenberg en schoot in zuidwestelijke richting, 
naar Hoeven. De projectielen zijn tijdens de oefening in de verkeerde richting terecht 
gekomen.49 
 
27 maart 1941 
Bij het uitbaggeren van de haven van Zevenbergen werd een blindganger gevonden (geen 
nadere plaatsbepaling. 50 
 

3 mei 1941  

In gevolge een motorstoring stortte een Duitse jachtbommenwerper neer bij Etten van het type 

Juncker 88 van de unit IV/KG 77 (geen nadere plaatsbepaling).51 

 
10/11 mei 1941 
Een Duits vliegtuig maakte vanwege motorpech een noodlanding aan de Pootweg in de 
gemeente Zevenbergen.52 
 
8 juni 1941  

Een Duits jachtvliegtuig van het type Messerschmitt Bf 109 van de unit 1./JG 1 stortte op deze 

dag neer bij Breda (geen oorzaak of nadere plaatsbepaling vermeld).53 

 
4 juli 1941 
Bombardement op Beek waardoor een betrokkene invalide werd. 54 
 
25 februari 1942 
In Etten werden rond tien over tien ‘s avonds drie leuchtbomben afgeworpen, maar er was geen 
schade (geen nadere plaatsbepaling).55 

 
7 augustus 1942 
Op een schadeformulier werd melding gemaakt van schade aan een landbouwschuur aan de 
Molendijk B 24b in de gemeente Klundert. Door de ontploffing van een bom werd de houten 
voorgevel van de fundering afgerukt en raakten dakpannen beschadigd.56 
 
15/16 oktober 1942 
Een Britse Wellington bommenwerper van het 150e Squadron stortte neer tussen de Pootweg 
en de Hazeldonkse Zandweg bij Zevenbergen.57 
 

 
48 WBA toeg.nr. 248 Gemeentebestuur van Hoeven 1934-1996 inv.nr. 2994 schade door schietoefeningen van het 
Duitse leger 1941. 
49 WBA toeg.nr. 682 Gemeente Zevenbergen Administratief Archief 1930-1985 inv.nr. 11355 (1456) en WBA toeg.nr. 
248 Gemeentebestuur van Hoeven 1934-1996 inv.nr. 2994. 
50 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
51 SGLO, T1018. 
52 WBA toeg.nr. 682 Gemeente Zevenbergen Administratief Archief 1930-1985 inv.nr. 11355 (1456). 
53 SGLO, R0109. 
54 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 789. 
55 NIOD toeg. nr. 077 inv. nr. 1328. 
56 WBA toeg.nr. 476 Gemeentebestuur Klundert 1941-1970, inv .nr. 8435 dossier betreffende oorlogsschade 1940. 
57 SGLO T1882. 
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Een andere Wellington van het 300e squadron stortte neer in buurtschap Hazeldonk bij 
Zevenbergen.58 
 
23 januari 1943 
Op deze datum vond een ongeval plaats met een projectiel van vermoedelijk 2,5 centimeter in 
doorsnede op de speelplaats van de RK jongensschool aan de Kapelstraat 44 door 
onvoorzichtigheid. 59 

 
15 mei 1943 
In Wijk C nr. 10 te Beek werd een blindganger gevonden. 60 
 
20 mei 1943 
In Klein-Overveld te Beek werd een blindganger gevonden. 61 
 
5 juni 1943 
Een proces-verbaal vermeld dat een politieagent brandstichtende stoffen had aangetroffen in 
een tweetal weilanden op respectievelijk 200 en 300 meter ten noorden van de Hollandse 
Kunstzijde Industrie, gelegen aan de Zoete Inval in Breda. Van de drie aangetroffen flesjes 
fosforrubber was er een stuk en waren er twee heel. De nog brandende en roken stoffen werden 
gedeeltelijk begraven en gedeeltelijk in het water geworpen. De twee hele flesjes werden 
meegenomen.62 
 
11/12 juni 1943 
In polder Krijtenburg in de gemeente Etten-Leur werd een aantal brisantbommen afgeworpen 
(het is onbekend hoeveel en van welke gwichtsklasse).63 
 
12 juni 1943 
In de Sint-Maartenpolder brandden twee schuren van landbouwer Luijkx aan De Hoop af 
doordat ze waren gebombardeerd met zeshoekige brandbommen. De projectielen waren 
bedoeld voor de nabijgelegen spoorbrug over de Mark, welke niet werd geraakt. In de nabije 
omgeving werden later nog enkele brisantbommen en een fosforbrandbom (blindgangers) 
ontdekt.64 
 
15 juni 1943 
Bij de boerderij van Luijkx, nabij de Lamgatsebrug in Zevenbergen werden zes blindgangers 
van Engelse staafbrandbommen van 1,7 kilo gevonden. In de omgeving van de genoemde 
boerderij werden nog eens drie blindgangers van staafbrandbommen aangetroffen, uitgegraven 
en veiliggesteld. Er werd ook een blindganger van een vermoedelijke fosforrubberbrandbom 
van ongeveer veertien kilo gevonden en een aantal gaten van twaalf tot vijfentwintig centimeter 
doorsnede, waarschijnlijk eveneens van brandbommen van verschillende grootte. Deze 
brandbommen kunnen afkomstig zijn van de op twaalf juni 1943 overvliegend Engelse 
vliegtuigen. De staafbrandbommen werden verwijderd en bij de fosforbrandbom werd een rode 
vlag geplaatst.65 
 
16 juni 1943 
Aan de Prinsendreef (D13) werden flesjes fosfor gevonden. 66 
 
 
 

 
58 SGLO T1882A. 
59 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 646. 
60 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
61 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
62 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III en SAB toeg.nr. ARC 0052 
Luchtbeschermingsdienst Breda 1938-1946 inv.nr. 6a waarnemingen, meldingen, verklaringen e.d. gedaan en afgelegd 
in het kader van de luchtbeschermingstaak. 
63 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 456 politionele maandrapporten met bijlagen. 
64 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd 272-273 en WBA toeg.nr. 248 Gemeentebestuur van Hoeven 1934-1996 inv.nr. 
1122 rapporten luchtaanvallen en WBA Bergen op Zoom, zonder toeg.nr. Gemeente Zevenbergen Administratief 
Archief (1930-1985) Luchtbescherming gemeente Zevenbergen, inv.nr. 11355 (1456). 
65 WBA toeg.nr. 682 Gemeente Zevenbergen Administratief Archief 1930-1985 inv.nr. 11355 (1456). 
66 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
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23 juni 1943 
In een tarweveld op De Hoop werden vierentwintig fosforbommen gevonden en door een Duits 
Sprengkommando (speciale unit met kennis van explosieven) opgehaald. Er werd aangenomen 
dat deze bommen, die in de buurt lagen van enkele eerder gevonden blindgangers, bedoeld 
waren voor de spoorbrug over de Mark, die op twaalf juni doelwit was.67 
 
7/8/10 juli 1943 
Op deze data werden verschillende flesjes fosfor gevonden en geborgen aan de Varend E83 
en E28 te Breda, en de Zanddreef D27 te Beek. 68 
 
15 juli 1943 
Aan de Mastland E30 te Beek werd een blindganger gevonden. 69 
 
27 juli 1943 
Aan de Kapelstraat 39 te Beek werden flesjes fosfor gevonden. 70 
 
19 augustus 1943 
Om half negen ’s avonds stortte een Duitse Messerschmitt Bf 109 van de unit 12./JG 26 neer 

bij Breda (geen oorzaak of nadere plaatsbepaling).71 Er vonden op deze dag luchtgevechten 

plaats boven het grondgebied van Breda.72 

 
3 november 1943 
Rond kwart over zeven in de ochtend was er nabij de woning aan de Groenstraat 58 in 
(Prinsen)Beek een projectiel ontploft. De woningen met nummers 56, 58 en 60 waren 
beschadigd. 73  
 
4 november 1943 
Aan de Burgst H2 te Beek/Princenhage werd een blindganger gemeld. 74 
 
5 november 1943 
Een proces-verbaal vermeld dat een vliegtuigdeur door het dak van het veilinggebouw aan de 
Belcrumweg is gevallen.75 
 
25 november 1943 
Een Duitse Messerschmitt Bf 109 van de unit 7./JG 2 stortte om 17:00 uur neer bij Zevenbergen 
(geen nadere plaatsbepaling).76 
 
12 april 1944 
Aan de Zanddreef D24 te Beek/Princenhage werd een blindganger gevonden. 77 
 
22 april 1944 
Aan de Mastland E49 te Beek/Princenhage werd een blindganger gevonden. 78 
 
29 april 1944 
In wijk H nr. 17-44-46-48-49 te Beek/Princenhage werd een reeks mitrailleurpatronen waarvan 
achtentachtig gemerkt met R.A. 43 en 148 met S.L. 43. gevonden.79 

 

 
67 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd 274 en WBA toeg.nr. 248 Gemeentebestuur van Hoeven 1934-1996 inv.nr. 1122 
rapporten luchtaanvallen. 
68 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
69 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
70 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
71 SGLO, T2834. 
72 Stadsarchief Breda (SAB) Breda\Toeg. nr. ARC0052 Luchtbeschermingsdienst Breda 1938-1946\Inv.nr. 6A. 
73 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 646. 
74 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
75 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III. 
76 SGLO, T3116. 
77 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
78 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
79 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
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30 mei 1944 
In de gemeente Etten-Leur werd een locomotief van een rijdende trein beschoten (geen nadere 
plaatsbepaling).80 
 
21 juli 1944 
Twee niet gedetoneerde granaten werden gevonden op het Pater Pottersplein en een niet 
gedetoneerde granaat in de Merelstraat 22 te Breda. Het huis aan Merelstraat 22 raakte 
behoorlijk beschadigd door de granaat, welke is opgehaald door personeel van de Duitse 
Weermacht. 81 

 
31 juli 1944 
Aan de Wijk F nr. 72 te Beek/Princenhage werd een blindganger gevonden. 82 
 
14 augustus 1944 
Aan de Wijk J. nr. 8 te Beek/Princenhage werd een blindganger gevonden. 83 
 

3.5 Bevrijdingsjaar 1944-1945 
Het bevrijdingsjaar voor Nederland startte vanaf september 1944. Geallieerde grondtroepen 
staken vanuit België de Nederlands grens over in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
Halverwege september 1944 vond Operation Market Garden plaats. Dit ambitieuze plan van de 
geallieerde bevelhebber Montgomery moest ervoor zorgen dat de bruggen tussen Eindhoven 
en Arnhem door luchtlandingstroepen bezet zouden worden om vervolgens door geallieerde 
grondtroepen te worden ‘bevrijd’. Als dit plan zou slagen dan zouden geallieerde eenheden voor 
kerst 1944 Berlijn al hebben veroverd. Operation Market Garden werd een fiasco en Noord-
Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland werden frontgebied voor maanden waar zware 
(grond)gevechten plaatsvonden in combinatie met artilleriebeschietingen en bombardementen. 
 
De geallieerde troepen rukten steeds verder op richting de Moerdijkbruggen in het noorden. Als 
reactie trokken de Duitse soldaten zich vanuit Breda terug achter de rivier de Mark en het 
Markkanaal. Daar richtten zij een verdedigingslinie in waarna ze de bruggen over de rivier 
opbliezen.84 Als onderdeel van Operation Pheasant moest de Amerikaanse 104e 
infanteriedivisie (Timberwolves) de Mark oversteken bij de brug tussen Oudenbosch en 
Standdaarbuiten.85  
 
De oversteek van de Mark was door de opgeblazen bruggen niet gemakkelijk. Vanaf de 
noordoever bestookten Duitse troepen de geallieerde troepen met mortier- en artillerievuur. Een 
plek op twee kilometer ten oosten van Standdaarbuiten werd geschikt gevonden om over te 
steken. De eerste oversteekpoging lukte, ondanks zware verliezen, en er werd een steunpunt 
opgezet op de Molendijk, bij de kruising met de Tweede Kruisweg in de gemeente Zevenbergen. 
Door slecht weer, gebrek aan zwaar geschut, verlies van manschappen en Duitse aanvallen 
met tanks moest het bruggenhoofd echter worden opgegeven. De volgende dag beschoten de 
geallieerden de noordoever met artillerie ter voorbereiding op een nieuwe poging om de Mark 
over te steken. Op 2 november werd een grootschalige aanval uitgevoerd. Met steun van de 
voortdurende artilleriebeschietingen op Noordhoek, Standaardbuiten, Zevenberg en Klundert 
werd de Mark overgestoken. Ondanks het Duitse afweergeschut kon er door de geallieerden 
een ponton- en later een Baileybrug worden gelegd over de Mark. Hiermee werd de Duitse 
Marklinie doorbroken.86 Tussen de suikerbieten verstopte mijnen en boobytraps bleven echter 
nog een gevaar vormden.87 Duitse Artillerie bleef neerregenen ten noorden en zuiden van de 

 
80 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 456. 
81 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III. 
82 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
83 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
84 Broos, Er heerschte een ernstige oorlogstoestand p. 102. 
85 Nispen, Bedreig, bezet en bevrijd 323. 
86 H.A. Bollen & P. Vroemen, Canadezen in actie: Nederland najaar ’44 - voorjaar ’46 (Warnsveld 1994), 41, Broos, Er 
heerschte een ernstige oorlogstoestand 99, 102, A. den Engelse, ‘De Binnenlandse Strijdkrachten te Klundert: 5 
november 1944 tot 24 maart 1945’ De Overdraght 20.3 (oktober 1994), 13, Ch. Klep & Schoenmaker, B. (reds.), Oorlog 
op de flank. De bevrijding van Nederland 1944-1945 (Den Haag 1995), 220 en Nispen, Bedreig, bezet en bevrijd 334-
346. 
87 Klep & Schoenmaker, Oorlog op de flank 220. 
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Mark bij Zevenbergen.88 Op vijf november werd Zevenbergen bevrijd en trokken de geallieerden 
verder op naar het Hollands Diep.89 
 
Verder naar het oosten, ter hoogte van de spoorbrug en het tracé van de huidige A16, bij de 
Nieuwe Veer over de Mark probeerden Poolse troepen de oversteek te maken. 90 Ze waren via 
het noorden en zuidoosten de stad Breda ingetrokken waar weinig weerstand werd 
ondervonden. Het gros van de Duitse troepen had zich inmiddels achter de kanalen ten noorden 
van Breda teruggetrokken en had alle bruggen opgeblazen.91 Op de avond van 30 oktober 
stonden de Polen aan het Wilhelminakanaal, de Mark en het Markkanaal, waar nog hardnekkig 
gevochten werd – terwijl in Princenhage contact werd gemaakt met de Amerikaanse 
Timberwolves. 92 De Duitse soldaten op de noordoever schoten met artillerie op de zuidoever. 
Desondanks lukte het de geallieerden toch om een oversteek te maken op 31 oktober. Dit deden 
ze onder dekking van artillerie en na zware bombardementen op Terheijden, Wagenberg en 
Langeweg93. Voor deze beslissende aanval op het laatste Duitse bruggenhoofd in deze sector 
werden de Polen uitgerust met Canadese raketwerpers, twaalf lanceerders met tweeëndertig 
lopen, die 384 projectielen tegelijk de lucht in slingerden.94  
 
De Duitse troepen trokken zich terug en beschoten de noordoever, waar de Poolse soldaten 
een bruggenhoofd wilden vestigen. Met zes Sturmgeschütze werden de Polen teruggedrongen 
in een gebied van één kilometer breed en vijfhonderd meter diep. Zo werd de geallieerde 
opmars vertraagd.95 Op één november kwam een verbinding tot stand over de Mark, bestaande 
uit een pont waarmee tanks overgezet konden worden. Door de modder werden echter veel 
Sherman tanks van de Verenigde Staten uitgeschakeld en stokte de Poolse aanval. Ondanks 
de inzet van artillerie ging het bruggenhoofd wederom verloren.96  
 
Enkele kilometers naar het oosten van de originele oversteekplaats probeerde een andere 
Poolse divisie opnieuw een oversteek te maken.97 Na artilleriebeschietingen en een luchtaanval 
op de dorpen Wagenberg en Terheijden staken de polen op drie november alsnog ten noorden 
van Breda op twee plaatsen het Markkanaal over. Omdat niet alle Duitse artillerie was 
uitgeschakeld slaagden de Duitse troepen er bijna in één van de bruggenhoofden ongedaan te 
maken. Omdat de Poolse troepen echter het tweede bruggenhoofd wisten te behouden, konden 
zij de Duitse tegenstand langs het Mark-kanaal overwinnen. Op vier november stond de hele 
pantserdivisie aan de overzijde. Terheijden en Wagenberg werden zwaar beschadigd, maar 
zonder veel strijd bevrijd. 98 
 
Onbekende datum 
Tijdens de bevrijding werd grote schade aangebracht aan gebouwen in de gemeente Terheijden 
door oorlogshandelingen. Het ging om het gemeentehuis (Dorpsstraat A186), woningen in 
Terheijden (A52 t/m A52d, Dorpsstraat A90a, A98 t/m A109, A200 en A201, B213 t/m B216), 
woningen in Wagenberg (B213 t/m B216), de RK jongens- en meisjesscholen in Terheijden 
(Kerkdreef A305 en Kerkdreef A300), Wagenberg (B205 en Kerkstraat B158) en Langeweg 
(Schoolstraat C27), brandspuithuisjes (Bosstraat), straatverlichting, rioleringen en scholen 
(A72c “ St. Joseph”).99 
 
Vermelding van ooggetuige die woonachtig was aan de Lamgatsedijk (nu generaal Allenweg100) 
dat de loopgraven en mitrailleursnesten telefonisch in verbinding stonden en dat er steeds 

 
88 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd 346. 
89 Broos, Er heerschte een ernstige oorlogstoestand 99, 102 en Den Engelse, De Binnenlandse Strijdkrachten in 
Klundert 3. 
90 Klep en Schoenmaker, p.221 
91 J. Didden & M. Swarts, p.41-42. 
92 J. Didden & M. Swarts, p. 465. 
93 J. van Alphen, 3 november 1944 de slag om het Markkanaal. Oorlog en bevrijding in woord en beeld (Breda 1984), 
51 en Didden & Swarts, p.40-41. 
94 J. Didden & M. Swarts, Autumn Gale/Herbst Sturm. Kampfgruppe Chill, schwere Panzerjäger-Abteilung 559 and the 
German recovery in the autumn of 1944 (Boxtel 2013) p.465. 
95 J. Didden & M. Swarts (Boxtel 2013), p. 465. 
96 J. Didden & M. Swarts (Boxtel 2013), p. 470 en Klep & Schoenmaker, Oorlog op de flank 220. 
97 J. Didden & M. Swarts (Boxtel 2013), p. 473-474. 
98 Klep en Schoenmaker, p. 221. 
99 RAT toeg.nr. 2423 inv.nr. 270. 
100 Oudheidkundige Kring Zevenbergen, Zevenbergen 50 jaar bevrijd (Zevenbergen 1994) p. 64. 
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heviger geschoten werd. Ingekwartierde Duitse soldaten hadden enkel licht geschut en één 
“snelvuurkanon” (Duits). Daarnaast beschoten Amerikaanse vliegtuigen de loopgraven waarbij 
het artillerievuur onophoudelijk ratelde. Naast het hevig schieten werd er fosfor op de boerderij 
en een bom naast de boerderij gedropt die een krater veroorzaakte zo groot “dat er een huis in 
paste”. Langs de Mark werden veel boerderijen in brand geschoten, zo ook deze boerderij aan 
de Generaal Allenweg van Jaaf Oostenhoek. Ook enkele van zijn koeien werden door 
granaatscherven getroffen.101 
 
Duitse troepen probeerden de aanvoer naar het front open te houden en de versterkingen bij 
onder andere Stampersgat en Zevenbergen te voltooien. Op alle belangrijke 

benaderingskruispunten lag een tankval.102 
 
Op de Lamgatsedijk te Zevenbergen liep een paard op een mijn.103 
 
September 1944 
De Sint-Maartenspolder en de Hoevense Beemden bij Hoeven werd door Duitse soldaten 
geïnundeerd om te geallieerde opmars richting het noorden te vertragen.104 Daarnaast werden 
er door Duitse troepen stellingen opgericht in de Markdijk, ten westen en ten oosten van de 
huidige A16.105  
 
3 september 1944 
Een Spitfire van het 310e Tsjechisch Squadron stortte neer bij Prinsenbeek (geen nadere 
plaatsbepaling). 106 
 
Om kwart voor zes in de avond maakte een Britse Spitfire van het 312e squadron een 

noodlanding bij de Rietsedijk te Prinsenbeek na aangeschoten te zijn door flak 

(Flugabwehrkanone of luchtafweergeschut).107 

 
10 september 1944 
Typhoons van het 247e Squadron 124 Wing vielen doelen aan in het gebied Breda-Eindhoven-
Venlo. Een locomotief werd vernietigd op positie qD.9337.108 
 
Er vond een beschieting plaats op een treinstel bij de spoorwegovergang in de weg Princenhage 
– Beek. Hierbij werden verschillende woningen getroffen. 109 

 
Er werden twee brisantbommen afgeworpen enkele op de Kruising van de weg Antwerpen-
Moerdijk en de spoorweg Breda-Roosendaal. In de akkers van J. Leyten (B3) en Franken (J73a) 
werden ronde kuilen geslagen met een doorsnede van zes meter en een diepte van twee 
meter.110 

 
Locatiebepaling aan de hand van Stafkaarten  
De posities die aangegeven staan met letter.cijfers zoals in de melding van 10 september 
hierboven verwijzen naar een specifiek vierkant op een stafkaart. Stafkaarten werden 
gebruikt ten tijde van de oorlog. Positie-aanduidingen van meldingen met cijfers duiden 
het coördinaat van de linker onder hoek van het vierkant op de kaart waarin de melding 
heeft plaatsgevonden. De aangeduide positie betreft geen punt, maar verwijst naar een 
vierkant vlak op de stafkaart. Bij vier cijfers een vlak van één vierkante kilometer, bij zes 
cijfers een vlak van honderd vierkante meter, bij acht cijfers een vlak van tien vierkante 
meter, etc. Zolang er geen verdere informatie vermeld wordt in kan een locatiebepaling 
in cijfers daarom enkel indicatief ingetekend worden op de kaart.  

 

 
101 Oudheidkundige Kring Zevenbergen, Zevenbergen 50 jaar bevrijd (Zevenbergen 1994) p. 158, 174-176. 
102 Hoedelmans (1994), 42. 
103 BHIC Den Bosch, Toeg.nr. 127 Militair Gezag in Noord-Brabant (1944-1946), inv.nr. 307 E. 
104 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd, p. 333 en 353. 
105 J. van Alphen, Breda bevrijd october 1944. Oorlog en bevrijding in woord in beeld (z.p. 1994), p.14. 
106 Zwanenburg, En nooit was het stil I, p. 34. 
107 SGLO, T3967. 
108 TNA UK AIR 37/715. 
109 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 646. 
110 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 646. 
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11 september 1944 
Een Britse Typhoon jachtbommenwerper van het 182e Squadron stortte neer in het gebied 
tussen Dordrecht en Breda. De exacte locatie is niet bekend.111 
 
12 september 1944 
Op de Terheijdenseweg vond omstreeks kwart voor vijf in de middag een vliegeraanval plaats 
waarbij enkele gemeentelijke vuilnisauto’s beschadigd raakten.112 
 
13 september 1944 
In de Spoorstraat in Breda ontploften enkele handgranaten waardoor glasschade ontstond aan 
panden in de Spoorstraat zeven tot en met veertien.113 
 
Op dezelfde dag vond een aanval plaats op het spoorwegemplacement in Breda. Over deze 
aanval zijn geen verdere gegevens bekend.114  

 
17 september 1944 
Twaalf Britse Mustang III jachtbommenwerpers van 306 Squadron voerden een aanval uit op 

FLAK in de regio Zevenbergen-‘s Hertogenbosch.115 
  
18 september 1944 
Melding van de vondst van een 100 lbs bom in een weiland in de Galderse Vugt ten westen van 
de kunstweg Breda-Terheijden. De bom, vermoedelijk een vloeistofbom, was niet ontploft.116 
 
28 september 1944 
Twaalf Britse Spitfire jagers van het 222e squadron 135 Wing bombardeerden doelen in het 
gebied Bergen (op Zoom)-Breda met twaalf 500 lbs brisantbommen. Er waren twee near misses 
op de brug op positie qD.8641 en een voltreffers op de spoorlijn op positie qD.9043. Vier 
schepen werden beschadigd. 117 
 
Proces-verbaal van een luchtaanval in de omgeving van het spoorwegstation in Breda. De 
eerste aanval vond plaats omstreeks 13:10 uur en de tweede omstreeks 13:50 uur. Ongeveer 
tien tot twaalf vliegtuigen waren bij de aanval betrokken, die ongeveer twintig brisantbommen 
afwierpen en hun boordwapens gebruikten. Een woonhuis werd beschadigd en tien werden 
zwaar beschadigd. Verder werden fabriek De Faam, Liniestraat 1, het postkantoor in de 
Spoorstraat en het kantoor van de N.V. Internationale Gewapend Betonbouw, waarin de 
Ortskommandantur was gevestigd, beschadigd. Willemstraat zeventien werd verwoest door 
bominslag en verschillende panden in de omgeving waren onbewoonbaar.118 
 
6 oktober 1944 
Een burger werd gedood tijdens een luchtaanval in de Minister Kanstraat in Breda. Ook een 
vuilniswagen van de gemeente werd beschadigd. 119 
 
12 oktober 1944 
Typhoons van het 266e squadron 146 Wing beschoten schepen op positie qD.8443 met 
zeventien raketten. Er was een near miss. 120 
 
Bommen op Langenberg, waarbij 8 grote gaten werden gevormd.121 
  
 
 

 
111 SGLO T4006. 
112 SAB toeg.nr. ARC 0052 Luchtbeschermingsdienst Breda 1938-1946 inv.nr. 6d. 
113 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III en SAB toeg.nr. ARC 0052, inv.nr. 6d. 
114 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III. 
115 TNA AIR 27/1674/18. 
116 SAB toeg.nr. ARC 0052 Luchtbeschermingsdienst Breda 1938-1946 inv.nr. 6d. 
117 TNA UK AIR 37/715. 
118 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III en SAB toeg.nr. ARC 0052, inv.nr. 6d. 
119 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III. 
120 TNA UK AIR 37/715 en AIR 27/1559. 
121 Dellepoort & Nijman. 
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13 oktober 1944 
Spitfires van het 317e squadron 131 Wing vielen een gemotoriseerd voertuig aan op positie 
qD.8242. 122 
 
Spitfire jagers van het 317e squadron 131 Wing vielen gemotoriseerde voertuigen aan met 
boordwapens op de lijn qE.1055-qD.6931. Tien voertuigen raakten beschadigd en een werd 
vernietigd. Twee schepen werden beschadigd. 123 
 
15 oktober 1944 
Twaalf Britse Spitfire jagers van het 74e squadron 145 Wing bombardeerden een trein op positie 
qD.9863 met elf 500 lbs brisantbommen. Er waren voltreffers op drie wagons. Er was een 
voltreffer op een gebouw op positie qD.9537. 124 
 
16 oktober 1944 
Twaalf Spitfires van het 302e squadron 131 Wing bombardeerden een trein op positie qD.8655 
met vierentwintig 500 lbs brisantbommen. Er was een treffer op de locomotief en tien op de 
wagons. Een gemotoriseerd voertuig werd vernietigd. Tevens werd een tank op een 
transportvoertuig aangevallen op positie qD.9044. Er werden geen resultaten waargenomen.125 
 
20 oktober 1944 
Negenendertig Amerikaanse bommenwerpers deden aanvallen op bruggen in het gebied van 
Breda en zo’n 1370 jagers en Jachtbommenwerpers opereerden over de gevechtsterreinen. 
Van deze operaties keerden éénentwintig jagers en één bommenwerper niet terug, maar in 
luchtgevechten werden vierentwintig vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, vijf vermoedelijk 
neergeschoten en vijfentwintig beschadigd. Op de grond werden er twee beschadigd. Negen 
Bommenwerpers deden een aanval op de brug bij de Moerdijk (NW van Breda) met vijftien ton 
brisant. 126 
  
21 oktober 1944 
Zeven Typhoon jachtbommenwerpers van het 263 Squadron 146 Wing bombardeerden een 
brug op positie qD.898420 met veertien 500 lbs brisantbommen. Er waren vier voltreffers op de 
brug, die daardoor volledig werd vernield. De spoorlijn ten zuiden van de brug werd vermoedelijk 
doorsneden. 127 
 
Een Britse Typhoon jachtbommenwerper van het 197 Squadron stortte neer in Breda. De exacte 
locatie is niet bekend.128 
 
28/29 oktober 1944 
Om de opmars van de geallieerden te vertragen vernielden Duitse soldaten de spoorbrug over 
de Mark, de Gasbrug (in de Nieuwen Prinsenkade), de Trambrug (tussen de Markkade en de 
Academiesingel) en de Lamgatsebrug met explosieven. Bij de Gasbrug ging slechts één van 
de drie springladingen af.129 
 
Duitse troepen van de 711e infanteriedivisie waren niet van plan om de stad Breda hardnekkig 
te verdedigen. Zodoende viel Breda op negenentwintig oktober tamelijk eenvoudig in Poolse 
handen. 130 Duitse troepen trokken zich terug naar het noorden achter de Mark.131 Wel werd 
Breda nog enkele dagen beschoten door Duitse artillerie.132  
 
Drie keer in februari 1945 en één keer in maart 1945 ondervond het gemeentehuis aan de 
Haagse Markt 1 te Princenhage schade door inslag van een V.1 (vliegende bom). 133  

 
122 TNA UK AIR 37/715. 
123 TNA UK AIR 37/715. 
124 TNA UK AIR 37/715. 
125 TNA UK AIR 37/715. 
126 Zwanenburg, En nooit was het stil I, p. 415. 
127 TNA UK AIR 37/71 en AIR 27/1548. 
128 SGLO T4563. 
129 Nispen, Bedreigd, bezet en bevrijd 333 en Alphen, Breda bevrijd, p. 101. 
130 Klep en Schoenmaker, p. 219. 
131 Alphen, Breda bevrijd, p. 102. 
132 Alphen, Breda bevrijd, p. 110. 
133 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 476. 
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29 oktober 1944 
Officiële Bevrijdingsdag Breda.134  
 
30 oktober 1944 
De gemeente Etten-Leur werd bevrijd door de geallieerden. Na die tijd is er op de gemeente 
geen artillerievuur meer geweest. 135 
 
Officiële Bevrijdingsdag Beek (NB)136 door Poolse troepen.137 
 
Honderdtien Canadabomen aan de Nieuw Veerscheweg 50J [Beek/Prinsenbeek] zijn tijdens de 
bevrijding stukgeschoten door tanks en doorzeefd met kogels. Daarnaast is de Beekseweg stuk 
gereden op deze dag.138 
 
2 november 1944 
Twaalf Spitfire jagers van het 341e Squadron 145 Wing bombardeerden mortieren en 
strongpoints op het kruispunt op positie qD.8743 met twaalf 500 lbs brisantbommen. Er waren 
twaalf treffers op de kruising en de gebouwen. Drie huizen stonden in brand. 139 
 
Twaalf Spitfires van het 329e Squadron 145 Wing bombardeerden geschut op positie 
qD.954415 met twaalf 500 lbs brisantbommen. Tien bommen vielen in het doelgebied. 140 
 
Acht Typhoon jachtbommenwerpers van het 263e Squadron 146 Wing bombardeerden 
strongpoints op positie qD.8943 met zestien 500 lbs brisantbommen. Er was een voltreffer op 
het station building. De weg werd aangevallen met boordwapens. De aanval werd uitgevoerd 
op geringe hoogte op de weg die vanuit Breda naar het noordwesten liep, net ten noorden van 
de Mark. 141 
 
Acht Typhoon jachtbommenwerpers van het 193e Squadron bombardeerden mortieren en 
strongpoints met zestien 500 lbs brisantbommen in huizen in Langeweg. Er waren vier 
voltreffers. Andere treffers werden niet waargenomen. Vermoedelijk ontploften niet alle 
bommen.142 
 
Twaalf Spitfires van het 317e Squadron 131 Wing bombardeerden verdedigingswerken op 
positie qD.9541 met twaalf 500 lbs en vierentwintig 250 lbs brisantbommen. Alle bommen vielen 
in het doelgebied. Er werden geen resultaten waargenomen. 143 
 
Twee Spitfires van het 302e Squadron 131 Wing bombardeerden geschutopstellingen en 
mortieren op positie qD.945409 met twee 500 lbs en vier 250 lbs brisantbommen. Er werden 
geen resultaten waargenomen. Het doelgebied werd aangevallen met boordwapens. 144 
 
3 november 1944 
Het Markkanaal was vanaf 1943 veranderd in een vesting, omdat er werd gevreesd voor een 
geallieerde invasie in Noord-Nederland. Overal lagen (gedeeltelijk) ingegraven geschuts-
opstellingen en bunkers. In de kanaaldijken ten noorden en zuiden van het kanaal werden 
munitieopslagplaatsen en kazematten aangelegd. Deze werden met elkaar verbonden door 
gangen en trappetjes. Als extra maatregelen werden ook de bruggen over het kanaal 
opgeblazen en werden er mijnen gelegd.145 Met de komst van de Poolse eenheden bij het 

 
134 NIMH Burgemeestersverklaringen (1940-1945), toeg.nr 420, inv.nr. 26 Baarland t/m Buurmalsen.  
135 WBA toeg.nr. 85, inv.nr. 1149 en NIMH Burgemeestersverklaringen, toeg.nr. 420, inv.nr. 29 Echt t/m Ezinge. 
136 NIMH Burgemeestersverklaringen (1940-1945), toeg. 420, inv.nr. 26 Baarland t/m Buurmalsen. 
137 NIMH Burgemeestersverklaringen (1940-1945), toeg. 420, inv.nr. 2 Baarland t/m Buurmalsen. 
138 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 475. 
139 TNA UK AIR 37/716. 
140 TNA UK AIR 37/716. 
141 TNA UK AIR 37/716 en AIR 27/1548. 
142 TNA UK AIR 37/716 en AIR 27/1157. 
143 TNA UK AIR 37/716. 
144 TNA UK AIR 37/716. 
145 Alphen, Slag om het Markkanaal, p. 18-21. 
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Markkanaal werden door de Duitse troepen ook artilleriekanonnen en Sturmgeschütze ingezet 
om de linie te verdedigen.146  
 
Ter voorbereiding van de oversteek van het kanaal beschoten de Poolse troepen de Duitse 
stellingen en de uitkijkposten van de Duitse artillerie, zoals de kerktoren van Terheijden.147 Bij 
de kruising van de Mark en het Markkanaal werd hevig gevochten. Er werd met tanks, artillerie 
en jachtvliegtuigen een schijnaanval uitgevoerd op Terheijden. Hierbij lag de focus met name 
op de stellingen ten zuiden van Terheijden. Duitse soldaten vuurden van daaruit terug met 
mortieren en artillerie van het zwaarste kaliber. Na een aanval op de Nieuwe Veer, werd 
Terheijden wederom getroffen door zware aanvallen.148 De hoofdaanvallen vonden plaats ter 
hoogte van Ter Aalst en bij Oosterhout. 
 
Acht Typhoon jachtbommenwerpers van het 193e Squadron 146 Wing bombardeerden een 
strongpoint in een boomgaard op positie qD.8443 met zestien 500 lbs brisantbommen. Er 
werden geen resultaten waargenomen. Wel werd waargenomen dat het bombardement redelijk 
geslaagd was en dat er twee bommen overshot waren. Vanwege het weer werd het 
duikbombardement niet onder een steile hoek uitgevoerd, tot een lage hoogte. Het gebied en 
met name de gebouwen werden aangevallen met boordwapens. 149 
 
Twaalf Spitfire jagers van het 329e squadron 145 Wing bombardeerden defense positions op 
positie qD.954415 met els 500 lbs brisantbommen. Er waren vijf treffers in het doelgebied. 150 
 
Twaalf Spitfires van het 341e squadron 145 Wing bombardeerden defense positions op positie 
qD.954415 met twaalf 500 lbs brisantbommen. Er werden negen treffers waargenomen. 151 
 
Twaalf Spitfires van het 74e squadron 145 Wing bombardeerden defense positions op positie 
qD.954415 met twaalf 500 lbs brisantbommen. Er waren negen treffers in het doelgebied. 152 
 
Twaalf Spitfires van het 345e squadron 145 Wing bombardeerden defense positions op positie 
qD.954415 met elf 500 lbs brisantbommen. Er waren twee treffers op de huizen ten noorden 
van het canal waarvan er twee in brand stonden en een was ontploft. Op positie qD.940420 
werd een dump brandend achtergelaten. 153 
 
Twaalf Spitfires van het 222e Squadron 135 Wing bombardeerden een doelwit op positie 
qD.9443 met tien 500 lbs brisantbommen. Er waren vier treffers op loopgraven en er zou een 
tank zijn vernietigd. 154 
 
4 november 1944 
Officiële Bevrijdingsdag gemeente Beek.155 
 

Terheijden werd bevrijd door Poolse troepen, behorende tot het Canadese Eerste Leger.156 
 
Vooral in het gebied ten westen en noordwesten van Breda werd druk gevlogen. Zowel Britse 
Spitfires van de unit 132 Wing (waaronder het 33e squadron) als de Typhoons van 146 Wing 
waren actief. Twee vliegers van het 33e Squadron maakten die dag allebei twee vluchten, beide 
'bombing en strafing'. De eerste vlucht ging naar Dinteloord en de tweede naar 
Zevenbergsehoek. Bij de eerste vlucht werden met twaalf Typhoons met boordwapens Duitse 
troepen op de wegen onder vuur genomen. Op de tweede vlucht met acht Typhoons werden 

 
146 Alphen, Slag om het Markkanaal, p. 34. 
147 Alphen, Slag om het Markkanaal, p. 34. 
148 Bollen & Vroemen, Canadezen in actie, p. 42 en Klep & Schoenmaker, p. 220. 
149 TNA UK AIR 37/716. 
150 TNA UK AIR 37/716. 
151 TNA UK AIR 37/716. 
152 TNA UK AIR 37/716. 
153 TNA UK AIR 37/716. 
154 TNA UK AIR 37/716. 
155 NIMH Burgemeestersverklaringen (1940-1945) toeg.nr. 420, inv.nr. 43 Ten Boer t/m Twisk. 
156 Buitkamp (1983), 2. 
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met raketten en boordwapens aanvallen gedaan op ingegraven tanks (geen nadere 
plaatsbepaling).157 
 
Twaalf Spitfire jagers van het 74e Squadron 145 Wing bombardeerden een strongpoint ten 
noordoosten van Breda met twaalf 500 lbs brisantbommen. Er vielen acht bommen in het 
doelgebied, waarvan vijf op huizen. Vier huizen werden verwoest. Er was een treffer op de brug 
op positie qD.835436.158  
 
Zestien Typhoon jachtbommenwerpers van het 257e en 263e squadron 146 Wing 
bombardeerden een suikerfabriek die in gebruik was als munitieopslag op positie qD.8400435 
met vier 1000 lbs en achtentwintig 500 lbs brisantbommen. Alle bommen kwamen neer in het 
doelgebied. Er waren vier voltreffers en tien very near misses. Er werden twee grote explosies 
waargenomen. De Typhoons van het 263e squadron wierpen vier 1000 lbs brisantbommen en 
twaalf 500 lbs brisantbommen af op het doelwit. Er werden vier voltreffers geplaatst op het 
doelwit en tien very near misses. Het puin vloog omhoog tot een kilometer hoogte en de 
bijgebouwen stonden in brand.159  
 
Acht Typhoon jachtbommenwerpers van het 193e squadron 146 Wing bombardeerden een 
hoofdkwartier en een vehicle park op positie qD.833430 met zestien 500 lbs brisantbommen. 
Er vielen tien bommen in het doelgebied en er ontstonden twee branden. Het bombardement 
werd op lage hoogte uitgevoerd en zestig procent van de bommen viel in het doelgebied.160  
 
Twaalf Typhoon jachtbommenwerpers van het 197e squadron 146 Wing bombardeerden een 
hoofdkwartier en een vehicle park op positie qD.833430 met vierentwintig 500 lbs 
brisantbommen. Er werden achttien bursts gezien in het doelgebied.161  
 
Tien Typhoon jachtbommenwerpers van het 263e squadron 146 Wing bombardeerden een 
suikerfabriek die in gebruik was als munitieopslag op positie qD.840435 met twintig 500 lbs 
brisantbommen. Er was een treffer en de rest waren near misses.162  
 
Zeven Typhoon jachtbommenwerpers van het 257e squadron 146 Wing bombardeerden een 
fabriek die in gebruik was als munitieopslag met veertien 500 lbs brisantbommen. Er was één 
treffer op de westzijde.163  
 
5 november 1944 
Officiële Bevrijdingsdag Zevenbergen.164 
 
6 november 1944 
In een overzicht van de luchtbeschermingsdienst van Breda betreffende locaties van te ruimen 
projectielen en springmiddelen werden de veiling in de Belcrumpolder en Crogtdijk 61 (de 
Suikerfabriek) aan de Markkade genoemd.165 [de hier gemeldde projectielen zijn op 8 november 
1944 geruimd]. 
 
7 november 1944 
In een rapport vertelde de hoofdinspecteur van de politie over de bevrijding van Breda. Vooral 
het zuidelijke deel van Breda lag regelmatig onder artillerievuur.166 
 
8 november 1944 
In een overzicht van geruimde onontplofte projectielen en andere soorten springstof van de 
luchtbeschermingsdienst werd vermeld dat in de Koningin Emmalaan een granaat lag van 250 
kilo, bij de veiling in Belcrum een granaat, aan Crogtdijk 61 twee handgranaten, bij de 

 
157 Zwanenburg, En nooit was het stil II, p. 484. 
158 TNA UK AIR 37/716. 
159 TNA UK AIR 37/716. 
160 TNA UK AIR 37/716. 
161 TNA UK AIR 37/716. 
162 TNA UK AIR 37/716. 
163 TNA UK AIR 37/716. 
164 NIMH Burgemeestersverklaringen (1940-1945) toeg.nr. 420, inv.nr. 48 Zaamslag t/m Zwollerkerspel. 
165 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III. 
166 SAB toeg.nr. ARC0043.2 Gemeentepolitie Breda 1937-1974 inv.nr. 18a. 
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suikerfabriek aan de Markkade een granaat van vijftien kilo, aan Spoorstraat één een granaat 
van zestig kilo en aan de Terheijdensweg drie projectielen van twintig kilo.167 
 
9 november 1944 
Op deze dag kwam aan alle operaties in Noord-Brabant een einde. Het frontgebied werd 
verplaatst naar noordelijker locaties. 168 
 
22 november 1944 
In de gemeente Beek stortte om vijf over half tien een vliegende bom neer achter de woning 
van den heer L. Op den Kamp, Sanderboutlaan 12. Ook Sanderboutlaan 14 werd zwaar 
beschadigd en onbewoonbaar. Omringende huizen hadden lichte beschadigingen. 169 
 
6 december 1944 
Een geallieerde Mustang jachtbommenwerper stortte neer bij Breda. De exacte locatie is niet 
bekend.170 
 
16 december 1944 
Om tien over elf ’s avonds viel een V.1 bom vijftig meter ten oosten van de kunstweg Breda – 
Antwerpen, op elfhonderd meter ten noorden van het snijpunt gemeentegrens Breda – 
Rijsbergen. Het huis werd hierdoor onbewoonbaar.171 
 
23 december 1944 
In een rapport van de luchtbeschermingsdienst van Breda werd melding gemaakt dat achter de 
suikerfabriek een bom was gevallen. Deze bom veroorzaakte vooral veel glasschade.172 
Mogelijk was deze bom afkomstig van een bombardement door twee Messerschmitt 262 
bommenwerpers in het noordwestelijk deel van Breda. Hierbij vielen burgerslachtoffers en er 
werd schade toegebracht.173 
 
In de gemeente Breda kwam een V.1 neer waarbij vele huizen ernstig beschadigd raakten. Ook 
kwam er een V2 neer in Breda waarbij veel ruit-schade veroorzaakt werd. 174  
 
27 december 1944  
Omstreeks tien voor zeven in de ochten kwam er een ‘long distance projectile’ (V.1 of V2 
vliegende bom) op Breda. Geen nadere plaatsbepaling. Er was veel schade aan ruiten. 175 
  
Januari 1945 
De Sint-Maartenspolder en de Hoevense Beemden waren op deze datum niet meer 
geïnundeerd.176 
 
In Breda kwamen zes V.1 vliegende bommen neer. 177  
 
Voor het zowel het dorp Etten als het dorp Leur gold dat er tussen 17 en 31 januari 1945 één 
V.1 inslag plaatsvond (voor zowel Etten als Leur zijn geen exacte plaatsbepalingen 
gevonden).178 
 
3 januari 1945 
Mijnenveld 26A: Hier werden elf Britse antipersoneelsmijnen met struikeldraad geruimd. 179 
 
 

 
167 SAB toeg.nr. ARC 0052 Luchtbeschermingsdienst Breda 1938-1946, inv.nr. 6d. 
168 Klep en Schoenmaker, p. 221. 
169 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, Inv.nr. 1563. 
170 SGLO, T4781. 
171 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, Inv.nr. 1563. 
172 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 III. 
173 Zwanenburg, En nooit was het stil II, 484. 
174 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, Inv.nr. 1563. 
175 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, Inv.nr. 1563. 
176 Nispen, Bedreigd, bezet, bevrijd, p. 353. 
177 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
178 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
179 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
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4 januari 1945 
Mijnenveld 25A: Hier werden negen Britse A/P mijnen met struikeldraad geruimd.180 
 
6 januari 1945 
Een Britse Spitfire van het 485e squadron stortte neer bij Breda. De exacte locatie is niet 
bekend.181 
 
Granaten van artillerie kwamen neer op de Teteringenstraat 34-34e, Ceresstraat 49 en 
Vuchtstraat 61 te Breda.182  
 
Verschillende projectielen kwamen neer op het Politiestation Doelen te Princenhage. 183 
Verschillende projectielen vielen op het politiestation Liesbosch. 184  
 
Er landden ongeveer honderd granaten op de Bouvignelaan te Breda. 185 
 
8 januari 1945 
In Breda kwamen om omstreeks 1.00 uur ’s nachts raketgranaten op de Oranjesingel en 
St.Jozefstraat neer. Er was veel glasschade. 186 
 
19 januari 1945 
Aan de Leeuwerikstraat in Breda raakten huizen lichtbeschadigd door een in de lucht 
ontploffende granaat. Er waren geen slachtoffers en er werd geen schade gemeld.187 
 
Februari 1945 
Een V.1 stortte neer in Beek aan de Emer. Omliggende boerderijen werden getroffen. 188 
 
Er landden twaalf  V.1’s in Breda.189 
 
In Etten en Leur kwamen er acht V.1 bommen neer. 190 
 
3 februari 1945 
In Breda landde één V.1. Eén Boerderij raakte beschadigd. 191  
 
In Etten en Leur kwamen twee V.1’s neer waardoor drie huizen onbewoonbaar raakte.192 
 
Op verschillende percelen aan de Markdijk te Zevenbergen worden mijnen/granaten gemeld 
(perceel K448-449, K601, K602, K500, rest is onleesbaar). Ook aan de Huizersdijk is een aantal 
meldingen, in het bouwland op perceel L99, L100, L104-6 en L108 (geen nadere 
plaatsbepaling).193 
 
8 februari 1945 
Een Duitse V.1 (vliegende bom) kwam neer in een weiland, vijftig meter achter het HERO 
voetbalterrein in Breda. Er werd alleen glasschade veroorzaakt.194 
 
Twee V.1’s landden in Breda wat glasschade veroorzaakte (geen nadere plaatsbepaling). 195 

 

 
180 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
181 SGLO, T5088. 
182 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
183 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
184 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
185 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
186 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
187 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 II en SAB toeg.nr. ARC 0052, inv.nr. 6b & 6d. 
188 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
189 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
190 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
191 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
192 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
193 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Zevenbergen. 
194 SAB toeg.nr. ARC0004.2 Gemeente Breda 1936-1944 inv.nr. 342 II. 
195 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
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15 februari 1945 
Om half twaalf is een V.1 neergekomen op een perceel bouwland op ongeveer vijfhonderd 
meter ten Noordoosten van de kruising van de spoorweg Breda-Roosendaal en de nieuwe weg 
naar Moerdijk te Princenhage/Beek. 196 

 
17 februari 1945 
In Etten en Leur landde een V.1, waardoor er glas-en Pannenschade ontstond. 197 
 
19 februari 1945 
Tussen de boerderijen van Jammers (H31) en v.d. Veeken (H32) is ‘sochtends een V.1 
neergekomen in het weiland. 198 
 
Op ongeveer tachtig meter afstand van het woonhuis van dhr. Machielsen (E20) is rond kwart 
voor negen in de ochtend een V.1 neergekomen (Princenhage/Beek).199 
 
20 februari 1945 
In Breda kwamen twee V.1 bommen neer (geen nadere informatie over plaats of veroorzaakte 
schade).200 
 
23 februari 1945 
In Etten en Leur kwamen op deze datum 2 V.1’s neer. Hierbij werden tien huizen beschadigd, 
waarvan twee ernstig beschadigd en twee totaal verwoest waren.201 
 
25 februari 1945 
Een Duitse V.1 (vliegende bom) sloeg in de Emer in Breda.202 Bij Etten en Leur kwamen ook 
twee V.1’s over, welke glas en pannenschade veroorzaakte.203 
 
27 februari 1945 
Een Duitse V.1 stortte neer in Zevenbergen op honderd meter van de rijksweg Breda-Moerdijk 
in een akker.204 Ook bij Breda kwam er een V.1 neer waardoor twaalf panden dusdanig verwoest 
waren dat ze onbewoonbaar waren. 205 In Etten en Leur stortte tevens een V.1 neer, waarbij 
ook hier glas- en pannenschade aan enkele woningen ontstond.206 
 
28 februari 1945 
In Breda waren twee V.1’s ingeslagen. Verschillende huizen waren zwaar beschadigd, twee 
huizen onbewoonbaar verwoest en verder veel glas- en pannenschade.207 In totaal werden er 
zevenendertig V.1’s in het luchtruim gemeld op deze dag. 208 
 
6 maart 1945 
Aangifte van de vondst van een niet-ontplofte granaat van ongeveer vijfenvijftig kilo, in het 
perceel grond “De Buitenlanden”, tussen de dijk en de Mark, recht ten oosten van de vlasfabriek. 
De granaat is waarschijnlijk uit de richting van Zevenbergen gekomen en is vermoedelijk van 
Duitse afkomst. Op dezelfde dag werd aangifte gedaan van de vermoedelijke ligging van een 
mijnenveld ten oosten van de grindweg naar de Mark, ten noorden van de Langeweg in Etten-
Leur. In bericht van zeven juli werd vermeld dat deze mijnen waren geruimd.209 
 
7 maart 1945 

 
196 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 646. 
197 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
198 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 646. 
199 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 646. 
200 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
201 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
202 Bron: www.vergeltungswaffen.nl geraadpleegd op 2 oktober 2014. 
203 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
204 Website vergeltungswaffen.nl V1149 geraadpleegd op 2 oktober 2014. 
205 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
206 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
207 Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563 en SAB, toeg.nr. ARC0052 inv.nr. 6B. 
208 SAB, toeg.nr. ARC0052, inv.nr. 6B en Nationaal Archief (NA) Den Haag, toeg.nr. 2.13.25 Militair Gezag, inv.nr. 1563. 
209 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 

http://www.vergeltungswaffen.nl/
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Aangifte van de vondst van drie niet-ontplofte granaten in “De Buitenlanden”, Zwartenberg in 
de gemeente Etten-Leur. Deze zijn later geruimd. Op de dijk die naar de Haagse Beemd loopt 
aldaar, stond nog een prikkeldraadversperring waar dichtbij drie mijnen waren ontploft en waar 
nog talrijke andere mijnen werden vermoed. Naast de gaten op de dijk, ontstaan door de 
explosies veroorzaakt door Duitse soldaten, waren er aan weerzijden van de dijk nog talrijke 
(ongeveer tachtig) gaten aanwezig van geallieerde en Duitse stellingen. In een bericht van 
zeventien maart 1945 werd getwijfeld of er nog mijnen aanwezig waren. Een bericht van zeven 
juli 1945 rapporteerde dat de mijnen waren geruimd.210  
 
12 maart 1945 
Melding van de burgemeester van Etten-Leur dat er landmijnen zouden liggen in de 
buitenlanden bij Zwartenberg, langs de fabriek naar de met koolzaad beplante percelen. In een 
bericht van zeven juli 1945 werd gemeld dat ook deze mijnen waren geruimd.211 
 
27/28 maart 1945 
Op het perceel rechts van de brug over het Wilhelmina Kanaal (de Rijksweg Breda-Terheijden) 
in het Buurtschap Hartel lag een mijnenveld met Engelse mijnen op kadastrale sectie F255, 
F256, F430, F728, F783 en F799.212  
 
29 maart 1945 
Aan de spoorlijn en achter de woning in Buurtschap Nieuw Veer (bij de huidige Nieuwveerweg 
in Prinsenbeek) werd een mijnenveld vermoed op de kadastrale secties B325, B468, A356 en 
A198 tot A201. 213 Poolse troepen hadden bij Buurtschap Nieuwe Veer reeds in December 1944 
zestien mijnen geruimd, maar een onderzoek in het twee hectare grote perceel is naderhand 
niet ingesteld. Na een persoonlijk ongeluk was het nu noodzakelijk. Heb object was gelegen op 
blad SE MR.896422 en was per auto te bereiken vanaf de Rijksweg naar Moerdijk bij de bocht 
MR 898436 naar het Westen over de spoorlijn. Vervolgens links langs Memel en daarna 
wederom links tot aan de spoorbaan. Langs de spoorbaan rechtsaf gaande was dan het doel 
te bereiken. Het onderzoek werd ingesteld en er werden twee schu-mijnen gevonden. 
Daarnaast vond de MMOD achtendertig granaten van 7,5 millimeter, vier mortieren, één 
springlading van anderhalve kilogram en drie pantsergranaten. Op 11 april 1946 werd het 
gebied officieel vrijgegeven.214  
 
In buurtschap Noord in Terheijden werd bij Kadastrale secties B154 en 469 en C1060 werden 
landmijnen gemeld, met het verzoek deze te ruimen.215 

 
31 maart 1945 
Op de Markdijk in het bouwland (perceel K 601, K602 K599 en K16) zijn granaten/mijnen 
gevonden. Ook op de Huizersdijk in het bouwland (perceel L99, L100, L104, L105, L106, L108) 
zijn tevens granaten/mijnen gesignaleerd (geen nadere plaatsbepaling). 216 
 
1 april 1945 
In de Zwartenbergse polder in de gemeente Etten en Leur (aan de weg Leur-Zevenbergen) 
waren nog mijnen aanwezig die spoedig moesten worden geruimd. 217 

 
4 april 1945 
Op de Hokkenberg bij Langeweg in de gemeente Terheijden wordt een mijnenveld vermoed op 
kadastrale sectie A383. Er zijn reeds 40 voetmijnen in houten omhulsel geruimd. 218 
 
5 april 1945 

 
210 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
211 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
212 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Terheijden. 
213 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Terheijden. 
214 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Terheijden. 
215 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Terheijden. 
216 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Zevenbergen. 
217 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
218 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Terheijden. 
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Melding van de directeur Openbare Werken van Breda dat er in een weiland, genaamd de 
Crogte, sectie C999, vermoedelijk een mijnenveld zou liggen en een tweetal mijnen op het 
terrein van het gemeentelijk gasbedrijf aan de Nieuwe Prinsenkade.219 
 
10 april 1945 
De mijnopruimingsdienst meldde dat er op kadastrale sectie A7825 metalen mijnen aanwezig 
waren. 220 
 
17 april 1945 
Aangifte van de aanwezigheid van mijnen/projectielen in Etten-Leur in kadastrale sectie 
H2478.221 
  
23 april 1945  
Aangifte van de aanwezigheid van talrijke mijnen in de gemeente Etten-Leur, bij Zwartenberg 
vooral mijnen in houten omhulsel. Daarnaast werd er honderd meter voorbij de steenfabriek 
aan de Bredasche weg, richting Breda een pantservuist gevonden.222 Op de kadastrale secties 
E 1901 en F426, F427, F433, F475, F656, F657, F1804, F1140 en F1829, alsook L2404, L1325, 
L1543 en K1554 in Etten en Leur werden verschillende granaten en raketbommen gevonden 
welke niet ontploft waren.223  
 
24 april 1945 
Er waren acht onontplofte projectielen gevonden in de gemeente Etten en Leur op de kadastrale 
sectie G 284. 224  
 

3.6 Naoorlogse periode – heden  
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd aangevangen met het opruimen van CE. Van 1971 – 
heden houdt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zich bezig met het ruimen van 
CE in Nederland en worden de munitievondsten systematisch (per gemeente) bijgehouden. 
Over de periode mei 1945 tot en met 1970 is niet of nauwelijks informatie bekend over het 
aantreffen en ruimen van CE. 
 

 
219 ARC0004.3 Inv.nr. 664 II en CAD Rijswijk (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
220 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Breda. 
221 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
222 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
223 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
224 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
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Afbeelding 5: het onderzoeksgebied op een stafkaart met Defence Overprint.  

 
 
Zonder datum 
Er werden granaten geruimd door de mijnopruimingsdienst in de gemeente Etten en Leur op de 
kadastrale secties G no. 914 en L no. 2388.225 
 
31 mei 1945 
Aangifte van de aanwezigheid van een niet-ontplofte granaat in sectie H1649 in Etten-Leur.226 
 
13 juni 1945 
Aangifte van de aanwezigheid van een niet-ontplofte granaat in sectie E1902 in Etten-Leur.227 
 
15 juni 1945 
Aangifte van de aanwezigheid van zes niet-ontplofte Duitse tankgranaten in sectie K2658 in 
Etten-Leur.228 
 
17 juni 1945 
Aangifte van de vermoedelijke aanwezigheid van mijnen links van de brug bij Zwartenberg in 
sectie C219.229 
 
20 juni 1946 
De burgemeester van Beek meldde dat alle gevaar-opleverende projectielen door de 
Mijnopruimingsdienst geruimd waren. 230 
 
28 juni 1945 

 
225 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
226 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742 en CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie 
Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
227 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
228 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
229 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
230 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
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Bericht van de locoburgemeester van Breda aan de ANWB dat er in de velden rondom Breda 
nog mogelijk mijnenvelden en onontplofte projectielen liggen. In de bossen is de kans op de 
aanwezigheid van mijnen zeer klein.231  
 
24 juli 1945 
Melding van de aanwezigheid van een grote granaat in sectie L nr. 354 en een kleine granaat 
in sectie L nr. 1189 op de dijk in Etten-Leur.232 
 
1 augustus 1945 
Melding van de aanwezigheid van een granaat in sectie G914 en van een granaat in sectie 
L2388 in een vijver. Een andere granaat bevond zich op heidegrond (in de zgn. 
koopmansblikken) en lag met de kop in de grond gestoken. Het betrof de kadastrale nummers 
G nr. 914 en L nr. 2388 (van de percelen D4 & A242).233  
 
7 augustus 1945 
Melding van de directeur Openbare Werken dat er geen munitieopslagplaatsen meer zijn langs 
de wegen in Breda. Het is volgens hem echter mogelijk dat zijn gegevens niet compleet zijn en 
dat er toch wel dergelijke opslagplaatsen langs de wegen staan. De dichtstbijzijnde opslagplaats 
was gelegen in de Spinolaschans in de gemeente Terheijden.234 
 
23 oktober 1945 
Onbekend Duits mijnenveld 13G gecontroleerd en geen mijnen aangetroffen.235 
Onbekend Duits mijnenveld 20G gecontroleerd en geen mijnen aangetroffen.236 
Mijnenveld 25A nog een keer gecontroleerd en geen mijnen aangetroffen.237 
 
25 oktober 1945 
Onbekend Duits mijnenveld 17G gecontroleerd en geen mijnen aangetroffen.238 
Onbekend Duits mijnenveld 18G gecontroleerd en geen mijnen aangetroffen.239 
 
26 oktober 1945 
Mijnenveld 14G gecontroleerd en geen mijnen aangetroffen.240 
 
22 november 1945 
In een brief aan de burgemeester van Breda werd een overzicht gegeven van de nog aanwezige 
mijnen en explosieve voorwerpen in de gemeente Breda. Op de gepresenteerde lijst stond 
Nieuwe Prinsenkade 14, waterschap De Mark bij Terheijden, weiland de Crogte en sectie C 
nummer 999. In ene later bericht bleken al deze explosieven reeds te zijn geruimd.241 
 
7 januari 1946 
Melding van de vondst van een mijn nabij de grote weg bij Zwartenberg.242 
 
1 april 1946 
Mijnenveld 14G 2 Duitse Schu-mine geruimd.243 
 
5 april 1946 
Melding dat in Zwartenberg bij Etten-Leur in het bos van Van Haperen mogelijk nog mijnen 
zouden liggen.244 
 

 
231 SAB toeg.nr. ARC0004.3 Gemeente Breda 1945-1959 inv.nr. 664 II.  
232 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
233 WBA toeg.nr. 85, inv.nr. 742 en CAD Rijswijk (MMOD) 1945-1947, inv.nr. Etten en Leur. 
234 SAB toeg.nr. ARC0004.3 Gemeente Breda 1945-1959 inv.nr. 664 II. 
235 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
236 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
237 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
238 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
239 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
240 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
241 SAB toeg.nr. ARC0004.3 Gemeente Breda 1945-1959 inv.nr. 664 II. 
242 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
243 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
244 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
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9 mei 1946 
Op het terrein van de plaatselijke voetbalvereniging naast Kasteel Bouvigne in de gemeente 
Breda waren mijnen waargenomen. Deze werd vrijgegeven nadat de mijnen geruimd waren (er 
werden o.a. Shu-minen gevonden). 245 
 
15 mei 1946 
Op verschillende plekken in de gemeente Etten en Leur lagen nog gevaarlijke projectielen. Bij 

A. Balemans (B26) één mijn, bij Leijten (D23), Pellis (E52) en Buijnsters (E44) liggen nog 

granaten, bij Bink (F9) en v.d. Riet (F18) elk één bom. Ook is er bij M. Evers aan de 

Roosendaalsche weg één brandbom en achter het gemeentehuis een granaat gevonden.246 

 
25 mei 1946 
Verklaring van de burgemeester van Etten-Leur dat alle in de gemeente Etten-Leur aanwezige 
landmijnen en munitie is geruimd door de OBD.247 
 
1 juni 1946 
Onbekend Duits mijnenveld 24G gecontroleerd en geen mijnen aangetroffen. 248 
 
4 juni 1946 
De koninklijke landmacht meldde op deze datum dat er in de gemeente Etten en Leur geen 

munitie meer aanwezig was omdat deze door de mijnopruimingsdienst geruimd was. 249 

 

26 september 1946 
Een drietal onontplofte granaten waren gevonden in “de Wilderd”, en twee op “de Klappenberg” 
in de gemeente Etten en Leur (geen nadere plaatsbepaling).250 
 
29 januari 1947 
Na nauwkeurig onderzoek werden er in Zevenbergen zeven granaten van verschillend kaliber 
gevonden door de mijnopruimingsdienst. 251 
 
26 juli 1948 
Bij Emer H33 te Beek/Princenhage werd een granaat gevonden.252 
 
25 maart 1949 
Tijdens de Bevrijdingsdagen, bij de doorstoot naar het noorden door de gemeente Beek N.B. 
werd door een Poolse divisie ernstige schade aan het wegennet toegebracht middels tanks, 
kanonnen en andere voertuigen, dit kwam doordat in het noorden van de gemeente ´Nieuwe 
Veer’ de troepen enige dagen door de Duitsers zijn opgehouden. 253 
 
18 april 1951 
Bij de Spoorbrug bij Nieuweveer werd een granaat gevonden. 254 
 
26 april 1951 
Aan de Brielsedreef 10 te Beek werd een granaat gevonden. 255 
Aan de Nieuwveerweg werden vier granaten gevonden. 256 
 
10 mei 1951 
Bij de Spoorbrug bij Nieuweveer werd een granaat gevonden. 257 

 
245 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Breda. 
246 CAD Rijswijk (MMOD) 1945-1947, inv.nr. Etten en Leur. 
247 WBA toeg.nr. 85 Gemeentebestuur Etten en Leur 1936-1949 inv.nr. 742. 
248 Archief EODD, mijnenvelddocumentatie. 
249 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
250 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Etten en Leur. 
251 CAD Rijswijk, Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947, MMOD A-Z, Zevenbergen. 
252 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
253 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 476. 
254 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
255 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
256 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
257 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
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7 december 1951 
Aan de Schoolstraat 2a te Beek werden vijf granaten gevonden. 258 
 
29 juli 1952 
Aan de Heidreef te Beek werd een granaat gevonden. 259 
 
9 maart 1953 
Aan de Overveldsestraat te Beek werd een granaat gevonden. 260 
 
24 maart 1952 
Aan de Nieuwveerweg te Beek werd een granaat gevonden. 261 
 
18 november 1953 
Aan het Korenpad te Beek werd een granaat gevonden. 262 

 

16 mei 1954  
Aan de Nieuwveerweg te Beek werd een granaat gevonden. 263 
 
15 januari 1957 
Bij de rivier de Mark bij Beek werd een granaat gevonden. 264 
 
8 september 1959 
Aan de Markt 2 & 4 en bij de Overveldsestraat 35 te Beek werden granaten gevonden. 265 
 
4 januari 1960 
Bij de rivier de Mark bij Beek werd een granaat gevonden. 266 
 
4 maart 1960 
Aan de Zanddreef 4 te Beek werd een landmijn gevonden. 267 

 
5 september 1960 
Aan de Werfseweg 2 te Beek werd een onbekend aantal afgeschoten kogels van een Engels 
vliegtuig gevonden. 268 
 
29-30 november 1960 
Op het spooremplacement in Breda werd een mortiergranaat opgegraven en op het 
politiebureau afgeleverd.269 
 
20 maart 1961 
Aan de Kettingdreef te Beek werd een Tankgranaat gevonden. 270 
 
22 maart 1961 
Bij de rivier de Mark bij Beek werd een doos springstoffen gevonden. 271 
 
In Beek werd een granaat gevonden. 272 
 

 
258 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
259 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
260 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
261 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
262 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
263 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
264 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
265 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
266 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
267 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
268 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
269 SAB toeg.nr. ARC0043.2, inv.nr. 978. 
270 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
271 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
272 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
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11 september 1962 
Bij de Bosdaldreef bij Beek werd een granaat gevonden. 273 
 
24 juni 1963 
Bij de Grintweg 22 bij Beek werd een granaat gevonden. 274 
 
24 juli 1963 
Bij de Spoorbrug Nieuwveer bij Beek werd een granaat gevonden. 275 
 
28 mei 1964 
Bij de Burgtsedreef bij Beek werd een granaat gevonden. 276 
 
9 juni 1964 
Bij Spoorbrug Nieuwveer bij Beek werd een granaat gevonden. 277 
 
13 november 1964 
Bij plan Zuid bij Beek werd een granaat gevonden. 278 
 
13 juli 1965 
Bij de Grintweg 4 te Beek werd een granaat gevonden. 279 
 
24 januari 1967 
Bij de Postbaan 10 te Beek werd een granaat gevonden. 280 
 
9 augustus 1967 
Bij de Moskesweg 4 te Beek werd een granaat gevonden. 281 
 
17 oktober 1967 
Bij RW 16 (km 42.2) te Beek werd een granaat gevonden. 282 
 
1 december 1967 
Bij Zwembad de Kuil te Beek werden drie granaten gevonden. 283 
 
19 juni 1968 
Bij de Zuidlaan 18 te Beek werd een granaat gevonden. 284 
 
8 juli 1968 
Bij de Brielsedreef 21 te Beek werd een granaat gevonden. 285 
 
2 januari 1969 
Bij Steenakkerstraat 20 te Beek werd een granaat gevonden. 286 
 
3 april 1969 
Bij de Bredestraat 9 te Beek werd een granaat gevonden. 287 
 
18 juli 1969 

 
273 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
274 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
275 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
276 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
277 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
278 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
279 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
280 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
281 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
282 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
283 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
284 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
285 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
286 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
287 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
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Bij het Gemaal Halseweg te Beek werd een granaat gevonden. 288 
 
1970-heden 
In bijlage vier is een tabel opgenomen met daarin de relevante MORA’s (munitieruimrapporten 
van na 1972) voor het onderzoeksgebied. 
 
13 april 1970 
Bij de Vijverstraat te Beek werd een Blindganger gevonden.289 
 
11 december 1970 
Bij het Veldpad te Beek werd een aantal granaten gevonden. 290 
 

16 december 1970 
Bij de Hooidonkseweg 1 te Beek werd een granaat gevonden. 291 
 

22 maart 1973 
Bij de Groenstraat 24 te Beek werd munitie gevonden. 292 
 

27 mei 1974 
Bij de Weimersedreef te Beek werd een granaat gevonden. 293 
 

25 augustus 1975 
Bij de Rietdijk 1a te Beek werd een vliegtuigbom gevonden. 294 
 

17 februari 1975 
Bij de Kluisstraat 3 te Beek werden vijf projectielen gevonden. 295 
 

3.7 Luchtfoto-analyse 
De geraadpleegde luchtfoto’s zijn gegeorefereerd in GIS en geanalyseerd op sporen van 
oorlogshandelingen zoals onder andere kraters, loopgraven, mangaten, bunkers, 
verdedigingswerken, (geschut)stellingen, tankgrachten en mijnenvelden.  
 
Op de geraadpleegde luchtfoto zijn vele sporen van oorlogshandelingen waargenomen, met 
name met betrekking tot de bevrijdingsgevechten in de eerste week van november 1944. Het 
gaat om: 
 

• Inslagen van geschutmunitie; 

• Bomkraters; 

• Militaire aanwezigheid in de vorm van mangaten, loopgraven, stellingen en 
opslagplaatsen.  

 
Op onderstaande luchtfoto van 4 november 1944 zijn verschillende kraters van 
artilleriebeschietingen te zien in en rond het onderzoeksgebied. 
 

 
288 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
289 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
290 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
291 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
292 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
293 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
294 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
295 SAB, toeg.nr. ARC0613.1 Gemeente Prinsenbeek (1942-1962), inv.nr. 647. 
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Afbeelding 6: uitsnede van het onderzoeksgebied waarop. Bron: NCAP, sortieref. 4-1225, fotonr. 3099, d.d. 04-11-
1944. 

 
Op onderstaande luchtfoto van 4 november 1944 zijn enkele mangaten te zien, parallel aan de 
weg. 
 

 
Afbeelding 7: uitsnede van het onderzoeksgebied. Bron: NCAP, sortieref. 4-1225, fotonr. 3099, d.d. 04-11-1944. 
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Op onderstaande luchtfoto van 4 november 1944 zijn binnen het onderzoeksgebied twee niet-

definieerbare verstoringen te zien. Dit zijn verstoringen waarvan de oorzaak niet kan worden 
vastgesteld. Er zijn dus geen indicaties dat de verstoringen veroorzaakt zijn door CE. 
 

 
Afbeelding 8: uitsnede van het onderzoeksgebied. Bron: NCAP, sortieref. 4-1225, fotonr. 3099, d.d. 04-11-1944. 
 

Op onderstaande luchtfoto van 4 november 1944 zijn vier geschutstellingen te zien met 
munitieopslagen. Een van de geschutstellingen lag binnen het onderzoeksgebied. 
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Afbeelding 9: uitsnede van het onderzoeksgebied. Bron: NCAP, sortieref. 4-1225, fotonr. 3199, d.d. 04-11-1944. 
 

Op onderstaande luchtfoto van 4 november 1944 is een versperring te zien, die deels binnen 
het onderzoeksgebied lag. 

 

 
Afbeelding 10: uitsnede van het onderzoeksgebied. Bron: NCAP, sortieref. 4-1225, fotonr. 3200, d.d. 04-11-1944. 
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Op onderstaande luchtfoto van 4 november 1944 zijn binnen het onderzoeksgebied zes 
mitrailleurstellingen te zien, parallel met het water. 
 

 
Afbeelding 11: uitsnede van het onderzoeksgebied. Bron: NCAP, sortieref. 4-1225, fotonr. 4182, d.d. 04-11-1944. 

 
Op onderstaande luchtfoto van 28 december 1944 zijn verschillende kraters te zien van 
afwerpmunitie, binnen en rond het onderzoeksgebied. 
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Afbeelding 12: uitsnede van het onderzoeksgebied. Bron: WAG, sortieref. 4-1530, fotonr. 3055, d.d. 28-12-1944 

 

3.8 Inventarisatiekaarten 
Alle relevante gegevens met een geografisch component uit de geraadpleegde bronnen zijn 
ingetekend op inventarisatiekaarten in GIS waarin ook de resultaten van de geanalyseerde (en 
gegeorefereerde) luchtfoto’s zijn verwerkt. Hierop zijn de volgende elementen ingetekend: 
 

• Kraters afkomstig van geallieerde (duik)bombardementen in de weken voorafgaand 
aan de bevrijding in november 1944; 

• Inslagkraters van geschutmunitie, veroorzaakt tijdens bevrijdingsgevechten begin 
november 1944. 

 
Op de los bijgeleverde A1-kaart inventarisatie staan tevens alle elementen ingetekend die naar 
voren zijn gekomen bij het historisch onderzoek, inclusief de elementen zoals waargenomen 
tijdens de luchtfoto-analyse.  
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Afbeelding 13: inventarisatiekaart op basis van het archief- en literatuuronderzoek. 

 

 
Afbeelding 14: inventarisatiekaart op basis van de luchtfoto-analyse. 
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Afbeelding 15: inventarisatiekaart van alle geziene kraters gebaseerd op de geraadpleegde luchtfoto’s. 

 

3.9 Leemten in kennis 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn er voorlopig nog enkele leemten in kennis. Deze 
leemten in kennis zijn: 
 

• Het is onbekend in welke mate er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de 
grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

• Het is onbekend in welke mate er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de 
grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

• Niet van alle gebeurtenissen kon op basis van de geraadpleegde bronnen een exacte 
locatie worden bepaald; 

• Niet van alle gebieden waren luchtfoto’s beschikbaar van goede kwaliteit van direct na 
de bevrijdingsgevechten in de eerste week van november 1944. 

• Het gemeentearchief van Zevenbergen wordt momenteel geïnventariseerd en 
omgenummerd na de fusie van het WBA met het Markiezenhof. Hierdoor was slechts 
een aantal stukken beschikbaar en niet de gehele inventaris raad te plegen. 
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4 ANALYSE GEGEVENS 

4.1 Indicaties  
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden die erop wijzen dat binnen het 
onderzoeksgebied Regionale Keringen in de huidige gemeenten Drimmelen, Breda, Etten-Leur 
en Moerdijk (Noord-Brabant) oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hierdoor kan CE in of op de (water)bodem achtergebleven zijn. Het betreft: 
 

• Duitse militaire aanwezigheid in de vorm van loopgraven en stellingen; 

• Duitse en geallieerde artilleriebeschietingen tijdens de bevrijding in november 1944; 

• Geallieerde (duik)bombardementen. 
 
In de onderstaande tabellen geven de indicaties weer van oorlogshandelingen die hebben 
plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. Hierin staan tevens de bron van de indicatie en de 
aan te treffen (sub)soort CE weergegeven 
 

Indicatie Aan te treffen CE Sub-soort 

Bombardement  
Bron: 

• Luchtfoto’s 

• Afwerpmunitie • Tot en met 1000 lbs. 
brisantbommen (geallieerd) 

Artilleriebeschietingen 
Bron: 

• Literatuur 

• Gemeentearchief 

• Provinciaal archief 

• MORA’s 

• Luchtfoto’s 

• Geschutmunitie • Tot en met 105 mm 
(geallieerd) 

• Tot en met 15 cm (Duits) 

Militaire aanwezigheid 
Bron: 

• Luchtfoto’s 

• Geschutmunitie 

• Kleinkalibermunitie 

• Handgranaten 

• Geweergranaten 

• Munitie voor granaatwerpers 

• Munitietoebehoren 

• Tot en met 15 cm (Duits) 

• Tot 2 cm (Duits) 

• Aanval-/verdedigings- (Duits) 

• Brisant/rook (Duits) 

• Brisant/antitankbrisant (Duits) 

• Verpakkingen, bescherm-
kappen e.d. (Duits) 

 
In de volgende paragrafen komen de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de aan te 
treffen CE aan bod, evenals de horizontale en verticale afbakening van de verdachte gebieden 
in het onderzoeksgebied. 

4.1.1 Soort en Hoeveelheid CE 
Hoewel er aanwijzingen bestonden met betrekking tot de aan te treffen soorten en sub-
soorten CE, ontbraken aanwijzingen met betrekking tot de hoeveelheden aan te treffen 
CE. De hoeveelheden aan te treffen CE zijn daarom vastgesteld op basis van ervaringen. 

 
Aan te treffen CE Subsoort Hoeveelheden 

Afwerpmunitie Tot en met 1000 lbs. brisantbommen (geallieerd) Enkelen 

Geschutmunitie Tot en met 105 mm (geallieerd) 
Tot en met 15 cm (Duits) 

Tientallen 

Geschutmunitie Tot en met 15 cm (Duits) Tientallen 

Kleinkalibermunitie  Tot 2 cm (Duits) Honderdtallen 

Handgranaten Aanvals-/verdedigings- (Duits) Tientallen 

Geweergranaten Brisant/rook (Duits) Tientallen 

Munitie voor granaatwerpers Brisant/ antitank brisant (Duits) Enkelen 

Munitietoebehoren Verpakkingen, beschermkappen (Duits) Tientallen 
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4.1.2 Verschijningsvorm 
De verschijningsvorm(en) van de aan te treffen CE in de verdachte gebieden zijn 
vastgesteld en weergegeven. De verschijningsvorm houdt verband met de manier 
waarop de explosieven in de bodem terecht zijn gekomen.  
 

Aan te treffen CE Subsoort Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie Tot en met 1000 lbs. brisantbommen 
(geallieerd) 

Afgeworpen 

Geschutmunitie Tot en met 105 mm (geallieerd) 
Tot en met 15 cm (Duits) 

Verschoten 

Geschutmunitie Tot en met 15 cm (Duits) Gedumpt/achtergelaten 

Kleinkalibermunitie  Tot 2 cm (Duits) Gedumpt/achtergelaten 

Handgranaten Aanvals-/verdedigings- (Duits) Gedumpt/achtergelaten 

Geweergranaten Brisant/rook (Duits) Gedumpt/achtergelaten 

Munitie voor granaatwerpers Brisant/antitankbrisant (Duits) Gedumpt/achtergelaten 

Munitietoebehoren Verpakkingen, beschermkappen (Duits) Gedumpt/achtergelaten 

 

4.2 Horizontale afbakening 
Op basis van de geraadpleegde bronnen is vastgesteld dat binnen het onderzoeksgebied 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waardoor het onderzoeksgebied verdacht is op 
de aanwezigheid van CE in de bodem. Aan de hand van de richtlijnen van het WSCS-OCE 
2012 zijn de op CE verdachten gebieden vastgesteld en afgebakend in meters.  
 
Aanvullend op de richtlijnen voor de horizontale afbakening in het WSCS-OCE is steeds een 
extra buffer van vijf meter aan de afbakening toegevoegd. Dit is gedaan vanwege het gebruik 
van luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Luchtfoto’s wijken af van de daadwerkelijke afstand 
op de grond. Een luchtfoto is een vlakke weergave van de bolling van de aarde. Daarnaast 
stond de cameralens niet altijd loodrecht op het aardoppervlak gericht. Om deze afwijkingen in 
te calculeren is bij de afbakening rondom de verdachte gebieden de bovengenoemde buffer 
van vijf meter toegevoegd. Bij de horizontale afbakening van de verdachte gebieden zullen de 
richtlijnen worden genoemd zoals die staan weergegeven in het WSCS-OCE, met daarachter 
tussen haakjes de afbakening inclusief de genoemde buffer. 
 
Afwerpmunitie 
Een aantal gebieden binnen het onderzoeksgebied is getroffen door geallieerde 
(duik)bombardementen. Dit betreft de Scheve Brug over het Wilhelminakanaal, de spoorbrug 
over de Mark tussen Breda en Lage Zwaluwe en enkele andere locaties. Deze 
bombardementen zijn hieronder afgebakend volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE.  
 
Scheve Brug Wilhelminakanaal 
Bij de Scheve Brug zijn de op de luchtfoto’s vele kraters zichtbaar van afwerpmunitie. Deze 
kraters zijn vermoedelijk afkomstig van de verschillende duikbombardementen uitgevoerd door 
in totaal veertien Spitfire jachtvliegtuigen op 2 november 1944 op posities qD.945409 en 
qD.9541 (de aanvallen op positie qD.940420 en qD.954415 zijn buiten beschouwing gelaten 
omdat ze te ver van de kruising van de Mark en het Wilhelminakanaal af hebben 
plaatsgevonden). Hierbij werden veertien 500 lbs brisantbommen en achtentwintig 250 lbs 
brisantbommen afgeworpen, dus in totaal tweeënveertig bommen. In totaal zijn op de luchtfoto’s 
vijfendertig verstoringen waargenomen die zijn geïnterpreteerd als kraters van afwerpmunitie. 
Een aantal van deze kraters is mogelijk afkomstig van een aanval van een dag later op positie 
qD.940420, waarbij met Spifires duikbombardementen werden uitgevoerd.  
 
De uitgevoerde bombardementen betroffen duikbombardementen op specifieke doelwitten, 
namelijk stellingen en mortieren. Deze zijn op de geraadpleegde luchtfoto’s niet waargenomen. 
Een afbakening op basis van een Pin Point Target kon niet worden gemaakt. Het is bekend dat 
Spitfire jachtvliegtuigen tijdens een duikbombardement alle bommen in een keer afwierpen. In 
dit geval moesten de 500 lbs en de twee 250 lbs brisantbommen per toestel in een keer worden 
afgeworpen. Indien alle bommen zouden ontploffen, zouden kraterclusters van drie kraters 
ontstaan. Op de geraadpleegde luchtfoto’s konden dergelijke kraterclusters niet of nauwelijks 
als zodanig worden geïdentificeerd door de grote hoeveelheid kraters. 
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Om de horizontale afbakening vast te kunnen stellen is gekozen om op basis van de 
geraadpleegde gegevens de inslagen te interpreteren als een ‘inslagenpatroon’ afkomstig van 
hetzelfde bombardement. Conform WSCS-OCE is de maximale afstand tussen twee 
opeenvolgende kraters opgemeten en gebruikt als afbakeningsparameter. Deze afstand 
bedroeg 250 meter. Rondom elke krater is een cirkelvormig gebied met een straal van 250 (255) 
meter afgebakend, gemeten vanuit het hart van elke krater. Het gebied binnen deze afbakening 
is verdacht verklaard op het aantreffen van afwerpmunitie.  
 
Spoorbrug over de Mark 
In de geraadpleegde archieven zijn aanwijzingen gevonden dat de spoorbrug over de Mark een 
Pin Point Target (doelwit) was van geallieerde jachtbommenwerpers. De spoorlijn vormde hier 
een Line Target (lijndoelwit) voor geallieerde jachtbommenwerpers. Conform het WSCS-OCE 
is er rondom de spoorbrug een cirkelvormig gebied met een straal van 181 (186) meter verdacht 
verklaard op het aantreffen van afwerpmunitie. Daarnaast is aan beide zijden van de spoorlijn, 
conform het WSCS-OCE, een gebied in de breedte van het spoor met een straal van 91 (96) 
meter verdacht verklaard op afwerpmunitie. Door deze afbakening vielen alle op de luchtfoto’s 
waargenomen kraters binnen het verdachte gebied, op één na. Deze krater is afgebakend als 
een solitaire krater (zie onder). 
 
Kraterclusters 
Op een aantal plaatsen zijn nabij elkaar gelegen bomkraters waargenomen. Deze zijn als 
inslagenpatroon’ geïnterpreteerd en als zodanig afgebakend conform WSCS-OCE. Per cluster 
is de maximale afstand tussen de twee kraters gebruikt als afbakeningsparameter. Rondom 
elke krater is een cirkelvormig gebied verdacht verklaard op afwerpmunitie. Dit gebied is gelijk 
aan de afbakeningsparameter, gemeten vanuit het hart van de krater. 
 
Overige locaties 
In alle overige gevallen zijn op de luchtfoto’s solitaire kraters waargenomen, zonder dat er een 
te bombarderen doelwit (Pin Point Target of Line Target) zichtbaar was. In het WSCS-OCE zijn 
voor een dergelijke situatie geen richtlijnen weergegeven om een horizontale afbakening vast 
te stellen. Op basis van ervaringen met soortgelijke situaties is de volgende afbakening 
vastgesteld. 
 
De solitaire kraters zijn afkomstig van bommen die zijn afgeworpen op een doelwit dat niet meer 
zichtbaar is op de luchtfoto’s, of van bommen die zijn afgeworpen in een noodgeval. Op basis 
van de geraadpleegde bronnen kon niet worden vastgesteld van welke van de twee situaties 
hier sprake is. Het is bekend dat geallieerde jachtbommenwerpers één, twee of drie bommen 
bij zich hadden, die allemaal tegelijk moesten worden afgeworpen ter voorkoming uit balans te 
raken. Op basis van ervaring kan worden gesteld dat de bommen niet verder dan vijftig meter 
van elkaar neerkwamen. Rondom elke waargenomen solitaire krater is om die reden een 
cirkelvormig gebied verdacht verklaard op het aantreffen van afwerpmunitie met een straal van 
50 (55) meter, gemeten vanuit het hart van de krater. Dit geldt ook voor de krater bij de 
spoorbrug over de Mark, die buiten het Pin Point Target verdachte gebied en Line Target 
verdachte gebied ligt. 
 
Geschutmunitie 
In het onderzoeksgebied hebben tijdens de bevrijdingsdagen begin november 1944 zware 
beschietingen plaatsgevonden. Uit de geraadpleegde bronnen is gebleken dat hierdoor veel 
verwoestingen zijn aangericht. Op de luchtfoto’s zijn duizenden inslagkraters van 
geschutmunitie waargenomen. Conform WSCS-OCE is het verdachte gebied situationeel 
afgebakend. In dit geval is gebruik gemaakt van de geïnterpreteerde luchtfoto’s en de MORA’s. 
 
Tijdens de luchtfoto-interpretatie zijn de inslagkraters van geschutmunitie geïdentificeerd en 
ingetekend. Om de omvang van de beschietingen te kunnen vaststellen is niet alleen het 
onderzoeksgebied zelf, maar ook een gebied met een straal van 200 meter rondom het 
onderzoeksgebied geanalyseerd. Alle waargenomen kraters binnen het onderzoeksgebied en 
de buffer van 200 meter zijn ingetekend. Hierdoor tekende zich een aantal kraterclusters af. 
 
Deze clusters zijn te verklaren op basis van gegevens uit de geraadpleegde literatuur en 
archieven. De geallieerden probeerden op een aantal plaatse de Mark over te steken en werden 
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hierbij gesteund door eigen artillerie, die storingsvuur afgaf op de Duitse tegenstander. Een van 
deze plaatsen is de spoorbrug over de Mark. Op basis van de luchtfoto-analyse kon ook worden 
vastgesteld dat ook een aantal bewoningskernen en verschillende woningen ten noorden van 
de Mark doelwit waren van de beschietingen. De Duitse terugtrekkende troepen hebben alle 
mogelijkheden benut om zichzelf te verschansen en om bruggenhoofden over de Mark te 
kunnen slaan was het voor de geallieerde noodzakelijk dat deze verdedigde punten werden 
uitgeschakeld met geschut. In afbeelding 2 hierboven is een kaart weergegeven waarop de 
ingetekende geschutinslagen in en bij het onderzoeksgebied zijn ingetekend.296 
 
De horizontale afbakening van het op geschutmunitie verdachte gebied is vastgesteld op basis 
van de buitenste inslagkraters van de inslagenclusters. Rondom de buitenste inslagen van de 
clusters is een lijn getrokken en gebufferd met 25 (30) meter. Het ontstane vlak is verdacht op 
het aantreffen van geschutmunitie. Op enkele plaatsen was er sprake van solitaire inslagkraters 
of zeer kleine groepjes van een aantal inslagkraters. In deze gevallen is rondom elke 
inslagkrater een cirkelvormig gebied met een straal van 25 (30) meter verdacht verklaard. 
 
Militaire aanwezigheid 
Langs de Mark hadden terugtrekkende Duitse troepen verdedigingswerken aangelegd. Deze 
zijn op de geraadpleegde luchtfoto’s waargenomen en conform WSCS-OCE afgebakend. De 
waargenomen mangaten zijn mogelijk gebruikt als schuttersputten, de contouren (5) van elk 
mangat is verdacht verklaard. Ook bij loopgraven zijn de contouren (5) verdacht verklaard, 
evenals bij mitrailleurstellingen en de munitieopslagplaatsen. In het geval van een 
geschutstelling is rondom elke stelling een cirkelvormig gebied met een straal van 25 (30) meter 
verdacht verklaard op het aantreffen van CE. 

 

 
Afbeelding 16: verdachte gebieden binnen het onderzoeksgebied. 

 

 
296 Buiten de buffer van 200 meter waren nog meer inslagen van geschutmunitie zichtbaar. Gezien de scope van het 
onderzoek zijn deze niet meegenomen in de analyse. Echter, ook voor deze clusters geldt dat ze verklaard kunnen 
worden vanuit de historische context. 
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4.3 Verticale afbakening 
In deze paragraaf is de verticale afbakening van de verdachte gebieden vastgesteld. De 
verticale afbakening van de op CE verdachte gebieden is een minimale en verticale afbakening 
in meters worden vastgesteld op basis van sonderingen van de site DINOloket 
(www.dinoloket.nl). 
 
Op basis van de sonderingen op DINOloket kon geen verticale afbakening worden vastgesteld. 
Er waren geen sonderingen beschikbaar, of het was onduidelijk of de sonderingen 
representatief waren voor de bodemopbouw ter plaatse. De beschikbare sonderingen zijn gezet 
in de spoordijk en in de verkeerswegdijk. 
 
De verticale afbakening is vastgesteld door de firma Van den Herik op basis van 
werkzaamheden in het veld. 

4.3.1 Diepteligging CE 
In onderstaande tabel is de minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE 
ten opzichte van het maaiveld (situatie 1940-1945) in het verdacht gebied weergegeven. 
 

Soort CE Sub-soort Min. & max. diepteligging t.o.v. maaiveld297 

Afwerpmunitie Tot en met 1000 lbs. 
brisantbommen 

De minimale diepteligging is net onder het maaiveld, indien 
de bodem sinds 1940-1945 niet geroerd is. Indien de 
bodem wel geroerd is, dan kan worden aangenomen dat er 
in de bodem vanaf het maaiveld tot de diepte waar de 
bodemroerende activiteiten hebben plaatsgevonden zich 
geen CE meer bevinden.  
Op basis van de analyse van de boorgegevens is 
vastgesteld dat de bodem in het onderzoeksgebied 
(voornamelijk) bestaat uit zand. Op basis van ervaringen is 
de maximale diepteligging vastgesteld op 4 tot 4,5 meter 
minus maaiveld Tweede Wereldoorlog. 

Geschutmunitie Tot en met 105 mm 
(geallieerd) 
Tot en met 15 cm 
(Duits) 

De minimale diepteligging is net onder het maaiveld, indien 
de bodem sinds 1940-1945 niet geroerd is. Indien de 
bodem wel geroerd is, dan kan worden aangenomen dat er 
in de bodem vanaf het maaiveld tot de diepte waar de 
bodemroerende activiteiten hebben plaatsgevonden zich 
geen CE meer bevinden.  
De maximale diepteligging is 2 tot 2,5 meter minus 
maaiveld. Dit is vastgesteld op basis van ervaringen in het 
veld. 

Geschutmunitie Tot en met 15 cm 
(Duits) 

De minimale diepteligging is net onder het maaiveld, indien 
de bodem sinds 1940-1945 niet geroerd is. Indien de 
bodem wel geroerd is, dan kan worden aangenomen dat er 
in de bodem vanaf het maaiveld tot de diepte waar de 
bodemroerende activiteiten hebben plaatsgevonden zich 
geen CE meer bevinden.  
 
De maximale diepteligging is 2 meter minus maaiveld 
Tweede Wereldoorlog. Dit is de maximale diepte van de 
schuttersput, loopgraaf, stelling of munitieopslag.  

Kleinkalibermunitie  Tot 2 cm (Duits) 

Handgranaten Aanvals-/verdedigings- 
(Duits) 

Geweergranaten Brisant/rook (Duits) 

Munitie voor 
granaatwerpers 

Brisant/antitankbrisant 
(Duits) 

Munitietoebehoren Verpakkingen, 
beschermkappen 
(Duits) 

 

4.4 Naoorlogse ontwikkelingen 
Naoorlogse ontwikkelingen in een gebied kunnen van invloed zijn op de aanwezigheid van CE 
in de bodem. Er is een vergelijking gemaakt tussen de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en de huidige situatie, op basis waarvan ontwikkelingen in het gebied konden worden 
geanalyseerd.  
 
Door deze vergelijking is duidelijk geworden dat de loop van de rivier de Mark in de decennia 
na de Tweede Wereldoorlog op een aantal plaatsen sterk is veranderd. De ligging van de dijken 
is vrijwel onveranderd gebleven, hoewel op enkele plaatsen een aantal dijken nieuw zijn 
aangelegd. Het is niet bekend tot welke diepte eventuele veranderingen hebben 
plaatsgevonden en in welke mate er ophogingen van dijken hebben plaatsgehad. 

 

 
297 Maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

http://www.dinoloket.nl)/
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4.5 Leemten in kennis 
Tijdens de analyse van de gegevens waren er een aantal leemten in kennis: 
 

• Door het ontbreken van goede sonderingen kon de maximale diepteligging van 
afwerpmunitie niet worden vastgesteld; 

• Door het ontbreken van luchtfoto’s van goede kwaliteit van de juiste datum konden op 
enkele plaatsen geen geschutinslagen worden waargenomen 

• Op 2 november vonden in de buurt van de Scheve Brug duikbombardementen plaats 
op stellingen en mortieren. Deze doelen waren op de luchtfoto niet (meer) zichtbaar. 
Een afbakening op basis van een Pin Point Target kon niet worden vastgesteld. Door 
het grote aantal kraters kon tevens een afbakening op basis van inslagclusters niet 
worden uitgevoerd. De kraters zijn geïnterpreteerd als een inslagenpatroon. 

• Op basis van de beschikbare gegevens kon niet worden vastgesteld tot welke diepte 
naoorlogse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 

• Het gemeentearchief van Zevenbergen wordt momenteel geïnventariseerd en 
omgenummerd na de fusie van het WBA met het Markiezenhof. Hierdoor was slechts 
een aantal stukken beschikbaar en niet de gehele inventaris raad te plegen. 

 
  



 

 

20P159 AO CE Regionale Keringen definitief rapport 1.0 d.d. 10 november 2020 

 

63 

5 CONCLUSIE EN ADVIES 

5.1 Conclusie 
Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties is 
vastgesteld dat het onderzoeksgebied Regionale Keringen in de huidige gemeenten 
Drimmelen, Breda, Etten-Leur en Moerdijk (Noord-Brabant) getroffen is door 
oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog waardoor CE in de bodem kunnen zijn 
achtergebleven.  

5.1.1 Aan te treffen CE 
Op basis van de geraadpleegde bronnen is het onderzoeksgebied verdacht op het 
aantreffen van de volgende CE. 

 
Aan te treffen CE Sub soort Hoeveelheden Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie Tot en met 1000 lbs. 
brisantbommen 

Exemplarisch Afgeworpen 

Geschutmunitie Tot en met 105 mm (geallieerd) 
Tot en met 15 cm (Duits) 

Tientallen Verschoten 

Geschutmunitie Tot en met 15 cm (Duits) Honderdtallen Gedumpt/achtergelaten 

Kleinkalibermunitie  Tot 2 cm (Duits) Tientallen Gedumpt/achtergelaten 

Handgranaten Aanvals-/verdedigings- (Duits) Tientallen Gedumpt/achtergelaten 

Geweergranaten Brisant/rook (Duits) Tientallen Gedumpt/achtergelaten 

Munitie voor 
granaatwerpers 

Brisant/antitankbrisant (Duits) Exemplarisch Gedumpt/achtergelaten 

Munitietoebehoren Verpakkingen, beschermkappen 
(Duits) 

Tientallen Gedumpt/achtergelaten 

5.1.2 Horizontale afbakening verdachte gebieden  
De horizontale afbakening van de verdachte gebieden is vastgesteld aan de hand van de 
richtlijnen in het WSCS-OCE 2012 en is weergegeven in paragraaf 4.2. 

5.1.3 Verticale afbakening verdachte gebieden  
De verticale afbakening van de verdachte gebieden is vastgesteld op basis van 
ervaringen in het veld in paragraaf 4.3. Van de afwerpmunitie kon de maximale diepte 
niet worden vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens.  

5.1.4 Naoorlogse ontwikkelingen 
Na de Tweede Wereldoorlog hebben enkele zichtbare veranderingen plaatsgevonden in 
het onderzoeksgebied, zie paragraaf 4.4. 

5.1.5 Leemten in kennis  
Tijdens het onderzoek waren er de volgende leemten in kennis (zie ook paragraaf 3.9 en 
4.5): 
 

• Het is onbekend in welke mate er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving 
hiervan; 

• Het is onbekend in welke mate er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving 
hiervan; 

• Niet van alle gebeurtenissen kon op basis van de geraadpleegde bronnen een 
exacte locatie worden bepaald; 

• Op 2 november vonden in de buurt van de Scheve Brug duikbombardementen 
plaats op stellingen en mortieren. Deze doelen waren op de luchtfoto niet (meer) 
zichtbaar. Een afbakening op basis van een Pin Point Target kon niet worden 
vastgesteld. Door het grote aantal kraters kon tevens een afbakening op basis 
van inslagclusters niet worden uitgevoerd. De kraters zijn geïnterpreteerd als een 
inslagenpatroon; 

• Niet van alle gebieden waren luchtfoto’s van goede kwaliteit beschikbaar met 
data van direct na de bevrijdingsgevechten (eerste week van november 1944). 
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Door het ontbreken van deze luchtfoto’s kon op enkele plaatsen niet worden 
waargenomen of het gebied onderhevig is geweest aan geschutinslagen tijdens 
de bevrijdingsgevechten; 

• Door het ontbreken van relevante sonderingen kon de maximale diepteligging 
van afwerpmunitie niet worden vastgesteld; 

• Op basis van de beschikbare gegevens kon niet worden vastgesteld tot welke 
diepte naoorlogse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden; 

• Het gemeentearchief van Zevenbergen wordt momenteel geïnventariseerd en 
omgenummerd na de fusie van het WBA met het Markiezenhof. Hierdoor was 
slechts een aantal stukken beschikbaar en niet de gehele inventaris raad te 
plegen. 
 

5.2 Advies 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek en de resulterende conclusies is het 
onderzoeksgebied Regionale Keringen in de huidige gemeenten Drimmelen, Breda, Etten-Leur 
en Moerdijk (Noord-Brabant) gedeeltelijk verdacht verklaard op het aantreffen van CE in de 
bodem. 
 
Onverdachte gebieden 
Voor de gebieden die onverdacht zijn op het aantreffen van CE in de bodem geldt dat er 
voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden geen vervolgstappen noodzakelijk zijn in 
de explosievenopsporing. 
 
Verdacht gebied 
Voor het verdachte gebied in het onderzoeksgebied wordt geadviseerd om vervolgstappen te 
ondernemen in de explosievenopsporing voor de gebieden die als verdacht zijn aangemerkt 
voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: 
 

1. Het verplaatsen van de werkzaamheden buiten de verdachte gebieden in horizontale 
en/of verticale zin, indien dit mogelijk is; 

2. Het laten uitvoeren van een Projectgeboden Risicoanalyse (PRA) voor het 
onderzoeksgebied, waarbij dit vooronderzoek als basis zal dienen. De PRA heeft tot 
doel om te bepalen of het verdacht gebied door naoorlogse werkzaamheden of voor de 
uitvoer van de geplande werkzaamheden (nog) verdacht is. Beschikbare 
bodemkundige onderzoeken zullen worden gebruikt om de exacte maximale en 
minimale diepteligging van CE vast te stellen. Tevens wordt op basis van een analyse 
van de risico’s van CE voor de daadwerkelijke uitvoering van het project bepaald wat 
de meest geschikte detectietechniek is. Er zal met name worden vastgesteld waar en 
welke grondwerkzaamheden hebben plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied 
alsmede tot welke diepte de bodem geroerd is geweest; 

3. Indien er sprake is van een beperkte tijd wordt geadviseerd om direct 
detectiewerkzaamheden te laten uitvoeren. De meest geschikte methode is in dit geval 
oppervlaktedetectie. Met oppervlaktedetectie kunnen verstoringen tot maximaal 4 tot 
4,5 meter diepte worden gedetecteerd. De verschoten geschutmunitie en de 
gedumpte/achtergelaten CE liggen niet dieper dan 2 tot 2,5 meter minus maaiveld. 
Hoewel de maximale diepteligging van de afwerpmunitie niet kon worden vastgesteld, 
is bekend dat de werkzaamheden in de op afwerpmunitie verdachte gebieden niet 
dieper plaats zullen vinden dan 1 meter minus maaiveld. In de op afwerpmunitie 
verdachte gebieden volstaat oppervlaktedetectie dus ook.  
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6 BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Overzicht beoordelen/evalueren inventarisatie (WSCS-OCE 2012) 

 
In het WSCS-OCE 2012 staat vermeld dat de indicaties en contra-indicaties uit de inventarisatie-
resultaten dienen te worden beoordeeld en dat op basis hiervan de volgende punten gemotiveerd 
vastgesteld moeten worden: 

• Of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja: 

• De (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoedelijke CE; 

• De horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
 
Bij de beoordeling en evaluatie van de resultaten van de inventarisatie worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Indien sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de conclusie VERDACHT 
gerapporteerd. Indien er geen sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt 
de conclusie ONVERDACHT gerapporteerd; 

2. De conclusie wordt vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijke verifieerbare 
bronnen. Indien een indicatie in slechts in bron is aangetroffen, wordt dit duidelijk aangegeven 
in de rapportage. Hierin wordt gerapporteerd hoe de betrouwbaarheid van de bronnen is 
ingeschat; 

3. Indicaties en/of contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze 
essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE op de 
projectlocatie en/of in het onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende 
uitgangspunten: 

a. Indicaties en/of contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de 
huidige topografie; 

b. Waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt 
dit gedocumenteerd; 

c. Bij gebruikmaking van indicaties en/of contra-indicaties uit geschreven bronnen, dient 
de locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te worden 
overgenomen. 

4. Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de 

aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 3 van het WSCS-OCE 
2012 als leidraad gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken; 

b. Als er geen indicaties zijn die wijzen op de aanwezigheid van CE in het 
onderzoeksgebied, is de conclusie ONVERDACHT; 

c. Als er indicaties zijn dat bij oorlogshandelingen binnen de grenzen van de 
projectlocatie en/of onderzoeksgebied bepaalde hoofdsoorten CE zijn 
gebruikt/betrokken geweest, dan is (een deel van) de projectlocatie en/of 
onderzoeksgebied VERDACHT op de aanwezigheid van deze hoofdsoorten CE, 
tenzij op basis van contra-indicaties het tegendeel kan worden bewezen. 

5. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per 
(sub)soort CE, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE. Daarbij worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 3 van het WSCS-
OCE 2012 gehanteerd; 

b. Uitgangspunten voor de verticale afbakening: 
i. Bij het bepalen van de verticale afbakening dient specifiek rekening te worden 

gehouden met: bodemweerstand, verwachte indringingsnelheid en –hoek, 
gewicht, vorm en diameter CE; 

ii. Voor het berekenen van de penetratiediepte wordt gebruik gemaakt van een 
rekenmethode waarin ten minste rekening gehouden wordt met de volgende 
parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, 
de diameter van de bom en de weerstand van de bodem; 

iii. Indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, 
wordt op basis daarvan bepaald of, en zo ja, tot welke diepte minus maaiveld 
(gerelateerd aan NAP), de aanwezigheid van CE kan worden uitgesloten; 

iv. De verticale afbakening wordt zodanig uitgedrukt dat deze is te herleiden tot 
de diepte ten opzichte van NAP; 

c. Uitgangspunten horizontale afbakening: 
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i. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt de tolerantie 
gemotiveerd, gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal; 

ii. Het verdachte gebied wordt weergegeven in RD-coördinaten; 
d. Onder de verschijningsvorm wordt verstaan de wijze waarop CE in het verleden in de 

(water)bodem zijn terechtgekomen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in: 
afgeworpen, verschoten, gegooid, gelegd, weggeslingerd, opgeslagen, gedumpt, 
begraven (inclusief redepositie), als restant uit springputten of explosie en als 
onderdeel van (vliegtuig)wrakken en/of gezonken vaartuigen.  
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Bijlage 2 Vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek 
 
In onderstaand overzicht is de horizontale afbakening van het verdachte gebied weergegeven zoals 
deze is opgenomen in het WSCS-OCE 2012. 
 

Indicatie Algemene omschrijving Uitgangspunt conclusie Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied Verdacht Onverdacht 

Verdedigingswerk Groepering van wapenopstellingen en/of 
geschutsopstellingen, rondom afgezet met een 
versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of 
steunpunt) 

✗ 
 Het grondgebied binnen de grenzen van het 

verdedigingswerk is verdacht. De grenzen 
worden bij voorkeur bepaald aan de hand 
van gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Wapenopstelling Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer 
of andere (semi)automatisch wapen, niet zijnde 
onderdeel van een verdedigingswerk 

✗ 
 Locatie van de wapenopstelling 

Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 

Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van 
een verdedigingswerk. ✗ 

 25 meter rondom het hart van de 
geschutopstelling, maar niet verder dan een 
eventuele aangrenzende watergang. 

Munitieopslag in 
open veld 

Locatie van munitievoorraad in het open veld, 
niet zijnde binnen een verdedigingswerk ✗ 

 Locatie van de veldopslaglocatie 

Loopgraaf Militaire loopgraaf 
✗ 

 Het gebied binnen de contouren van de 
loopgraaf is verdacht, bij voorkeur bepaald 
aan de hand van gegeorefereerde 
luchtfoto’s. 

Tankgracht of –geul Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met 
steile wanden, aangebracht om 
pantservoertuigen tegen te houden 

 
✗ 

Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat 
er mogelijk munitie in gedumpt is. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD géén landmijnen 
aangetroffen 

 
✗ 

n.v.t. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD, of bij naoorlogse 
activiteiten landmijnen aangetroffen. 

✗ 
 De grenzen zoals aangegeven in het 

ruimrapport 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld, waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 

 
✗ 

n.v.t. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle volgens 
het mijnenlegrapport gelegde landmijnen zijn 
geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend 
waarom er landmijnen worden vermist. 

✗ 
 De grenzen zoals aangegeven in het 

mijnenlegrapport en/of ruimrapport. 

Mijnenveld Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 
Feitelijke onderbouwing bekend waarom er 
landmijnen worden vermist. 

 
✗ 

n.v.t. 

Versperringen Versperringen, zoals strandversperringen en 
drakentanden 

 
✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel 
uitmaken van de versperring. 

Infrastructuur 
zonder 
geschutsopstelling 
of munitievoorraad 

Militaire werken zoals woononderkomen of 
werken met een burgerdoel zoals schuilbunker 

 
✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van nabij verdediging in de 
vorm van bijvoorbeeld wapenopstellingen 

Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbevolking om in te 
schuilen 

 
✗ 

n.v.t. 

Kampementen Grondgebied met onderkomens zoals tenten  
✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van munitieopslag of nabij 
verdediging in de vorm van bijvoorbeeld 
wapenopstellingen. 

Mangat Gat in grond met schuilfunctie, niet in gebruik 
genomen als schuttersput 

 
✗ 

n.v.t. 

Vernielingslading Locatie van aangebrachte vernielingslading 
✗ 

 Locatie van vernielingslading 

Artillerie-, mortier- 
of raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten door mobiel of vast 
geschut, mortieren of grondgebonden 
(meervoudige) raketwerpersysteem 

✗ 
 Situationeel te bepalen 

Raketbeschieting 
inslagenpatroon 
bekend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbommenwerpers ✗ 

 Op basis van een analyse van het 
inslagenpatroon wordt de maximale afstand 
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen 
een inslagpatroon bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgebakend door deze afstand 
te projecteren op de buitenste inslagen van 
het inslagenpatroon. Dat is exclusief de 
eventuele horizontale verplaatsing van de 
buitenste blindganger binnen het 
inslagenpatroon 

Inslagpunt 
blindganger, zijnde 
een vliegtuigbom 

Vliegtuig die niet in werking is getreden 
✗ 

 Te bepalen volgens rekenmethode waarin 
ten minste rekening wordt gehouden met de 
volgende parameters: de afwerphoogte, de 
afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, de 
diameter van de bom en de weerstand van 
de bodem. Op basis van in ieder geval deze 
vijf parameters wordt berekend tot welke 
diepte CE theoretisch kunnen indringen en 
hoever de maximale horizontale verplaatsing 
is. 

Crashlocatie 
vliegtuig 

Aanwezigheid van CE vanwege de crash 
✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van 
gedetoneerde 
incidentele 
luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een incidentele luchtafweergranaat bevindt. 

 
✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat het geen 
incidentele luchtafweergranaat betreft. 
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Inslagpunt van een 
V.1 wapen 

Gebied dat is getroffen door de inslag van een 
V.1 wapen ✗ 

 15 meter rondom een inslagpunt vanwege 
de mogelijke horizontale verplaatsing onder 
de grond. 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.1 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.1 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.2 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.2 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Dumplocatie van 
munitie en/of 
toebehoren 

Dumplocatie van CE en/of toebehoren in 
landbodem of op waterbodem ✗ 

 Locatie van de dump en afbakening verder 
situationeel te bepalen, bijvoorbeeld 
dumping in stilstaand of stromend water 

Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympathische) detonatie van explosieven 
voorraad zoals ontploffing munitieopslag of 
munitietrein 

✗ 
 Situationeel te bepalen 

Vernietigingslocatie 
voor CE 

Eén of meerdere springputten 
✗ 

 De contour(en) van de springput(ten) en 
afbakening verder situationeel te bepalen, 
bijvoorbeeld gelet op de afstand van 
eventuele uitgeworpen CE buiten deze 
contour(en). 

Vernielingslading (in 
werking gesteld) 

Locatie van in werking gestelde 
vernielingslading, waarbij de mogelijkheid 
bestaat op het aantreffen van niet (geheel) 
gedetoneerde springlading(en) 

✗ 
 Locatie waar de vernielingslading in werking 

is gesteld en afbakening verder situationeel 
te bepalen. 

Tapijtbombardement Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met middelzware en/of zware bommenwerpers, 
met als doel om schade aan te richten over een 
groot gebied. 

✗ 
 Op basis van een analyse van het 

inslagenpatroon298 wordt de maximale 
afstand tussen twee opeenvolgende 
inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. 
Het verdachte gebied wordt afgebakend 
door deze afstand te projecteren op de 
buitenste inslagen van het inslagenpatroon. 
Dat is exclusief de eventuele horizontale 
verplaatsing van de buitenste blindganger 
binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met jachtbommenwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 181 meter gemeten vanuit 
het hart van het doel299. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Line 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend  

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door bombardement met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 91 meter gemeten vanuit 
het hart van de spoorlijn300. 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met 
als doel om een vooraf bepaald specifiek object 
te treffen. 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 108 meter gemeten vanuit 
het hart van het doel301 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door een raketbeschieting met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn of treinstel op deze spoorlijn te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 80 meter gemeten vanuit 
het hart van de spoorlijn302 

  

 
298 Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.  

299 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 

meter neer is  gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.  

300 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 

meter neer is  gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.  

301 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van 

de raketten t.o.v.  het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van 
een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.  

302 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.  
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Bijlage 3 Dekking geraadpleegde luchtfoto’s 
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Bijlage 4 MORA’s van het Semi-Statisch Archief (SSA) te Rijswijk 

 
Mora nr Datum Plaats Locatie CE Opmerkingen 

19710552 26-3-1971 Prinsenbeek Essendreef 3 1 granaat, halve kilo verbrand kruit Bouwland nabij 

19732245 24-9-1973 Terheijden  Hoofdstraat 161 n.v.t. Geen CE aangetroffen 
maar een brandblusser 

19763246 30-9-1976 Breda Langeweg n.v.t. vermoedelijk granaat 20 
cm, EODD identificatie 
mist in de MORA 

19771798 31-5-1977 Terheijden  Schuivenoordseweg n.v.t. vermoedelijk granaat, 
EODD identificatie mist in 
de MORA 

19791210 11-5-1979 Terheijden  Schuivenoordseweg 1 granaat (High Explosive)   

19791754 28-6-1979 Breda Schapenweide 1 1 artilleriegranaat (chemisch) van 7,5 
centimeter en een 20 millimeter High 
Explosive 

  

19810137 24-1-1981 Etten-Leur Bollendonkseweg 1 anti-personeel granaat 57 millimeter   

19810412 27-2-1981 Terheijden  Laakdijk 12 n.v.t. Geen CE aangetroffen, 
maar gewicht van klok 

19813381 2-11-1981 Terheijden  Bredeweg 1 artilleriegranaat 9 centimeter (high 
explosive) 

  

19813597 23-11-1981 Terheijden  Schuivenoordseweg 2 1Artillerie granaat 7,5 centimeter (high 
explosive) 

  

19820343 18-2-1982 Langeweg Krauwelgors 4 olielampgewicht    

19832486 14-8-1983 Zevenbergen Zuiddijk 6 1 artilleriegranaat 105 millimeter (high 
explosive), 1 kist kleinkalibermunitie 

  

19832750 2-9-1983 Prinsenbeek Brielsedreef 1 lichtkogel (Flare) 4,5 inch   

19832778 5-9-1983 Zevenbergen Generaal Allenweg 1 artilleriegranaat High Explosive van 
7,5 centimeter  

langs kanaal 

19841557 7-5-1984 Terheijden  Schuivenoordseweg 6 1 artilleriegranaat 7,5 centimeter (high 
explosive) 

  

19841799 23-5-1984 Zevenbergen Generaal Allenweg 5 1 mortiergranaat High Explosive van 5 
centimeter (Duits) 

  

19841862 28-5-1984 Zevenbergen Markdijk 1 1 Artillerie pantser massief 57 
millimeter 

  

19850087 17-1-1985 Breda Hooijdonkseweg 10 n.v.t. ZA, gevonden; nihil 

19850196 6-2-1985 Terheijden  Krauwelgors 4 1 lege rookgranaat, 1 handgranaat   

19850431 9-3-1985 Terheijden  Schuivenoordseweg 
15 

1 artilleriegranaat 9 centimeter (high 
explosive) 

  

19851526 20-5-1985 Zevenbergen Generaal Allenweg 36 1 granaat van 88 millimeter (Duits) en 
1 granaat P13 van 6 centimeter. 

  

19852997 25-9-1985 Zevenbergen Markdijk 1 mortiergranaat HE van 6 centimeter    

19853111 2-10-1985 Zevenbergen Markdijk 1 artillerie granaat 175 millimeter met 
117 Mod 3b ontsteker 

  

19861988 18-6-1986 Prinsenbeek Nieuweveerweg 1 artilleriegranaat 105 millimeter (high 
explosive) model 23 voor skoda met 
dopp. Z.s./160geb. 

  

19862236 7-7-1986 Terheijden  Schuivenoordseweg n.v.t. Was niet te vinden. Wordt 
opnieuw gemeld. 

19862749 18-8-1986 Langeweg Hokkenberg 1 pantser brisantgranaat 7,5 
centimeter, 1 pantser massief granaat 
7,5 centimeter, 1 pantser massief 
granaat 5 centimeter 

  

19863258 29-9-1986 Langeweg Hokkenberg 1 artilleriegranaat massief 7,5 
centimeter 

  

19863276 30-9-1986 Terheijden  Bredeweg 1 artilleriegranaat en 1 kilogram 
kleinkalibermunitie 

  

19863899 17-11-1986 Langeweg Hokkenberg 1 pantsergranaat massief. Met tracer 5 
centimeter 

  

19872723 4-10-1987 Terheijden  Schuivenoordseweg 6 25 pond artilleriegranaat Engels fuse 
117 

  

19880942 14-4-1988 Zevenbergen Afgebrande Hoeve 1 mortiergranaat (brisant) van 60 
millimeter  

  

19882927 4-10-1988 Prinsenbeek Brielsedreef 78 6 mortiergranaten 3 inch (high 
explosive) 

  

19901737 28-6-1990 Terheijden  Bredeweg 25 pond artilleriegranaat Engels fuse 
117 

  

19902482 14-9-1990 Breda Bredestraat 16 1 artilleriegranaat 7,5 centimeter (high 
explosive) 
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Mora nr Datum Plaats Locatie CE Opmerkingen 

19910129 18-1-1991 Terheijden  Hoofdstraat 155  n.v.t. nihil  

19910507 18-3-1991 Terheijden  Schuivenoordseweg 1 artilleriegranaat 25 pond High 
Explosive 

  

19911316 31-5-1991 Breda Rietdijk 1 artillerie granaat 155 millimeter (high 
explosive) 

  

19911800 7-8-1991 Terheijden  Schuivenoordseweg 25 pond artilleriegranaat (Engels) fuse 
117 

  

19920437 29-2-1992 Zevenbergen Hazeldonksezandweg 1 pineapple handgranaat (High 
Explosive)  

  

19920713 31-3-1992 Prinsenbeek Weimersepolder 1 250 kilogram SC met 2x ELAZ 25   

19921574 10-7-1992 Terheijden  Schuivenoordseweg 5 1 25 pond High Explosive nihil  

19921662 22-7-1992 Terheijden  Schuivenoordseweg 1 1 25 pond High Explosive 
 

19942146 11-10-1994 Prinsenbeek Nieuweveerweg 1 artilleriegranaat High Explosive van 
75 millimeter (USA) 

 

19950303 1-3-1995 Prinsenbeek Markweg 1 brigantgranaat 10,5 centimeter   

19971025 5-5-1997 Prinsenbeek Nieuweveerweg 1 75 millimeter brisantgranaat in het weiland 

19971739 13-8-1997 Langeweg Pootweg 7a 1 pantsergranaat 37 millimeter   

19972072 30-9-1997 Zevenbergen Markdijk 1 1 pantsergranaat 6 ponder (UK)   

19972412 13-11-1997 Zevenbergen Afgebrande Hoeve-
Hazeldonksezandweg 

1 brisantgranaat 3,7 inch   

19981754 31-8-1998 Langeweg Krauwelsgors 5 1 25 ponder chemisch Leeg   

19990134 25-1-1999 Terheijden  Jachthaven 1 raket hop(?) 60 pond   

19990440 25-3-1999 Zevenbergen Markdijk 1 1 pantser granaat 57 millimeter 
(Amerikaans?) 

  

19990892 18-5-1999 Zevenbergen Markdijk 1 verschoten granaat, lengte ca. 25 
centimeter, diameter ca. 8 centimeter; 
1 x pantsermassief 6 ponder. 

  

19992143 16-11-1999 Terheijden  Bredeweg 1 brisantgranaat 15 centimeter   

19992183 25-11-1999 Breda Biezenstraat n.v.t. weiland, vermoedelijk 
granaat 11 centimeter, 
identificatie EODD 
ontbreekt 

20000604 7-4-2000 Terheijden  Schuivenoordseweg 
15 

 25 pond artilleriegranaat Engels fuse 
117 

  

20002021 18-10-2000 Etten-Leur Bollendonkseweg 1 brisant-pantsergranaat 57 millimeter 
met ontsteker no. M72 

  

20002021 18-10-2000 Etten-Leur Bollendonkseweg 6 1x 75 millimeter brisant-
pantsergranaat met ontsteker no. M72 

  

20011548 29-9-2001 Zevenbergen Markdijk 1 1 pantsergranaat 5 centimeter   

20030211 7-2-2003 Prinsenbeek A16 km paal 55,3  1 10,5 centimeter brisantgranaat   

20030247 17-2-2003 Zevenbergen Generaal Allenweg 1 pantsergranaat van 7,5 centimeter.   

20030466 24-3-2003 Zevenbergen Generaal Allenweg 36 1 pantsergranaat 6 ponder    

20030747 2-5-2003 Zevenbergen Afgebrande Hoeve n.v.t. Geen informatie m.b.t. CE 
aangetroffen 

20031779 28-10-2003 Prinsenbeek Nieuweveerweg-A16 1 brisantgranaat 6 inch met restant 
schokbuis 117 

  

20041664 8-11-2004 Breda Biezenstraat 1 brisantgranaat 155 millimeter zonder 
ontsteker en niet verschoten 

  

20051384 28-9-2005 Zevenbergen Markdijk 1 1x 81 millimeter mortiergranaat   

20060286 8-3-2006 Zevenbergen Markdijk 1 1x pantsergranaat 6 pond UK 
verschoten 

  

20060794 17-5-2006 Prinsenbeek De Hillen 1x 29 lbs brisantgranaat van 3 inch 
raket met restanten ontsteker (UK) 

  

20101536 21-10-2010 Langeweg Zuiddijk 1 1x 29 lbs brisantgranaat van een 3 
inch raket met rest ontsteker (UK) 

NA bij EODD nu 

20101536001 21-10-2010 Langeweg Zuiddijk 1 Brisantgranaat van 7,5 centimeter (F), 
verschoten, zonder ontsteker. 

  

19833481 14-2-1984 Langeweg Bredeweg 1 n.v.t. Zoekactie is afgeblazen 

19841557 25-5-1984 Prinsenbeek Schuivenoordseweg 6 1 artilleriegranaat 7,5 centimeter (high 
explosive) 
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Bijlage 5 Certificaat ISO 9001:2015 

 

 
 
 


